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TARTALOM
HIRDETMÉNYEK
Előzetes tájékoztató/2015
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (ET_KTI_HKIR - K. É. - 6364/2018)
Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap (az MTVA képernyős munkatársainak képernyőn
történő megjelenéséhez stylist, fodrász és sminkes szolgáltatás nyújtása (2018) (előzetes
tájékoztató) - K. É. - 6099/2018)
Ajánlati/Részvételi felhívás/2015
Állami Egészségügyi Ellátó Központ (MAGYARORSZÁGI FEKVŐBETEG ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK
GYÓGYSZERELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA -GYO-018/2018/KM - K. É. - 5556/2018)
Állami Egészségügyi Ellátó Központ (MAGYARORSZÁGI FEKVŐBETEG ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK
GYÓGYSZERELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA -GYO-019/2018/KM - K. É. - 5591/2018)
AQUA Sport Egyesület (Nyíregyházi Bujtosi sportuszoda kivitelezési munkái - K. É. - 5695/2018)
Bács-Kiskun Megyei Kórház (FT-1072/Kecskemét/2017- Mikrobiológiai Diagnosztika fogyóanyagainak
beszerzése, valamint azok felhasználásához kapcsolódó berendezések használatba adásának
biztosítása - K. É. - 5969/2018)
Baranya Megyei Kormányhivatal (A BAMKH Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály
Mikrobiológiai laboratóriumának fejlesztése” című EFOP-2.2.18-17-2017-00021 asz. projekt keretein
belül laboratóriumi eszközök beszerzése - K. É. - 6265/2018)
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (A békéscsabai térségi vásártér kialakítását
célzó projekthez kapcsolódó tervezési feladatok (tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli
tervdokumentáció készítése) elvégzése tervezési szerződés keretében. - K. É. - 5857/2018)
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (A Modern Városok Program keretében a „Geotermikus
hőhasznosítás Békéscsabán” tárgyú projekthez kapcsolódó tervezési feladatok (tanulmányterv,
engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése) elvégzése. - K. É. - 5858/2018)
BKV Vasúti Járműjavító Kft. (Adásvételi keretszerződés alapján "Általános és különleges
gumitermékek beszerzése a BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére" - K. É. - 5247/2018)
BKV Vasúti Járműjavító Kft. (Ajánlati felhívás - "Tatra T5C5K2-es típusú villamos jármű elektronika és
kontaktor kereteinek átalakítása" - K. É. - 6061/2018)
BKV Vasúti Járműjavító Kft. (T5C5, T5C5 K2 jármű TE 023 motorjához kommutátor valamint jármű
hajtóművéhez fogaskerekek és behajtó tengely agy beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével
-ajánlati felhívás TED - K. É. - 6094/2018)
BKV Vasúti Járműjavító Kft. (Ajánlati felhívás - "Kábelszerelési anyagok beszerzése a BKV Vasúti
Járműjavító Kft. részére II" - K. É. - 6113/2018)
BKV Vasúti Járműjavító Kft. (Festék anyagok beszerzése-ajánlati felhívás TED - K. É. - 6244/2018)
BKV Vasúti Járműjavító Kft. (Elektromos anyagok beszerzése-ajánlati felhívás TED - K. É. - 6261/2018)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megvalósuló a
GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú Ifjúsági Garancia kiemelt projekt keretében mentori és
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása - K. É. - 5824/2018)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (“Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megvalósuló
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt projekt

keretében mentori és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások beszerzése vállalkozási keretszerződés
keretében” - K. É. - 5965/2018)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Ajánlati felhívás Gyógyszerek és egyéb termékek beszerzése lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú
gyógyszertár részére - K. É. - 5273/2018)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Ajánlati felhívás Nadrágpelenka beszerzése a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház részére - K.
É. - 5563/2018)
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (AF-II_KER_ÖNKösszevont_EÜ_rendelőintézet_tervezési_szolgáltatás_2018 - K. É. - 5659/2018)
Budapest Főváros Kormányhivatala (Ajánlati felhívás - „Oltóanyag és gyógyszer beszerzése Budapest
Főváros Kormányhivatala részére - 2018" - K. É. - 6085/2018)
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata (Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása,
önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében. - K.
É. - 5689/2018)
Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1 db alsó-középkategóriás függőleges hátfalú
személygépjármű beszerzése - K. É. - 6044/2018)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Pharmatech gyógyszeripari modell-laboratórium
kialakítása a FIEK 1.3.0 részprojekt keretében - K. É. - 6287/2018)
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (CsBO kreatív -, gyártási-, médiavásárlási- és
rendezvényszervezési szolgáltatások beszerzése - K. É. - 5973/2018)
Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. (Keretmegállapodás - AF - K. É. 5798/2018)
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. (Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói
alvállalkozói feladatok ellátása - K. É. - 5911/2018)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Biztosítási szolgáltatások beszerzése - K. É. - 5944/2018)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (A Városi Szociális Szolgálat telephelyeinek
infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása - K. É. - 6000/2018)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (A TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú projekt
keretében a Nagysándortelep-Vulkántelep és Fészek lakópark (Téglagyár városrész) csapadékvíz
elvezetés kivitelezésének 2. része - K. É. - 6096/2018)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata („A TOP-6.4.1-16-DE1-2017-00001 számú pályázatban a
Nyugati kiskörút III. ütem és kerékpárút építésének tervezése” - K. É. - 6125/2018)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (A Debreceni Nemzetközi Iskola működéséhez szükséges
eszközök beszerzése - K. É. - 6195/2018)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata („A Tócóskert és a Tócóvölgy gazdaságélénkítő
környezeti megújítása” tárgyú projektek tervezési feladatainak ellátása - K. É. - 6301/2018)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Keretmegállapodás - K. É. - 6314/2018)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (A Modern Városok Program keretében „a debreceni
Nagyerdő program befejezése” tárgyú projekt kivitelezési munkálatai. - K. É. - 6339/2018)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (A debreceni déli gazdasági övezet feltáró úthálózatának
megépítése a hozzá kapcsolódó közművekkel - K. É. - 6357/2018)
Debreceni Egyetem (DEK-562_Adásvételi szerződés atomerőmikroszkóppal kombinált Ramanmikroszkóp beszerzésére GINOP-2.3.2-15-2016-00041 sz. pályázat keretein belül - K. É. - 6395/2018)

Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (A Zánkai Erzsébet-tábor és a Fonyódligeti
Erzsébet-tábor megvalósításához kapcsolódó sportlétesítmények tervezési és beruházás lebonyolítói
feladatok ellátása megbízási szerződés keretében EFOP-1.2.12-17-2017-00006 pályázati forrásból - K.
É. - 6083/2018)
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (Ajánlati felhívás_FMSZGYEOK_„Adás-vételi
keretszerződés keretében kötszerek beszerzése- 2018” - K. É. - 5769/2018)
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (Intézményi férőhely kiváltási
folyamat nyomon követő értékelése, kutatás, mérés-értékelés, hatékonyság- és hatásvizsgálat - K. É.
- 6254/2018)
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (EFOP 1.9.2.VEKOP-16-2016-00001 kódszámú kiemelt projekt keretében augmentatív és alternatív kommunikációt
(AAK) és speciális életvitelt segítő eszközök beszerzése - K. É. - 6366/2018)
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (K1880 Homlokrakodó
gépek beszerzése - K. É. - 5916/2018)
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (K1854 Fővárosi Közterületfenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Hulladékhasznosító Mű Üzemben üzemelő
5 db abszorber egység szervízelése - K. É. - 5921/2018)
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (K1853 Ajánlatkérő
üzemeltetésében lévő ZF típusú váltószerkezet javítása - K. É. - 5976/2018)
Fővárosi Törvényszék (A Fővárosi Törvényszék kettő épületének takarítási munkái - K. É. - 5727/2018)
Fővárosi Vízművek Zrt. (Ajánlattételi felhívás - Budapesti Központi szennyvíztisztító Telepen keletkező
kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC 190805) ártalmatlanítása/hasznosítása - K. É. - 5868/2018)
Future Control Tanácsadó Kft. (Liofilizáló gépsor kiszolgáló berendezéseinek beszerzése - K. É. 5822/2018)
Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság (Keretmegállapodás elektromos rendszerek, eszközök
üzemeltetési és karbantartási, valamint a hozzá tartozó hibajavítási feladatok ellátására a Győr
Projekt Kft. által üzemeltetett létesítményekben - K. É. - 5602/2018)
Hajdúnánási Holding Zrt (Gázmotor által termelt hő- és villamosenergia beszerzése - K. É. - 5883/2018)
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (Integrált kommunikációs ügynökségi szolgáltatások
beszerzése a GINOP-1.1.3-16-2017-00001 sz. projekt keretében II. - K. É. - 5975/2018)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (AF_KMJVÖ_Közint_energetika - K. É. - 6369/2018)
KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (A KÉZMŰ Közhasznú
Nonprofit Kft. részére buszos személyszállítási szolgáltatás nyújtása (egyes részei)(ajánlati felhívás)
- K. É. - 6049/2018)
KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft. (A Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok
kaszálással történő parlagfű írtási, valamint bozótírtási munkái - K. É. - 5752/2018)
KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. (Ajánlati felhívás - Megbízási
keretmegállapodás a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében
megvalósítandó beruházások egyes projektelemeire vonatkozó független mérnök-tanácsadói
feladatok ellátására - K. É. - 6425/2018)
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (Internet-előfizetés biztosítása az Idősügyi
Infokommunikációs Modellprogram kiterjesztéséhez (WIFI szolgáltatás) - 3 - K. É. - 5705/2018)
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (Keretmegállapodás a Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség projekt kommunikációs feladatainak tervezése és teljes körű megvalósítása
tárgyában - K. É. - 6092/2018)

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (AF_KTI_Szakértők - K. É. - 6373/2018)
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (AF_KTI_KKP_Kommunikáció - K. É. - 6377/2018)
Lenti Gyógyfürdő Kft. (Ajánlati felhívás - A Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark
fejlesztésének előkészítéséhez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció
elkészítése, tervezési szerződés keretében - K. É. - 6029/2018)
Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség (A Loyolai Szent Ignác bencés templom orgonájának
restaurálása - K. É. - 6106/2018)
Magyar Kajak -Kenu Szövetség (Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése Szlalom Kajak-Kenu pálya engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és engedélyeztetése - K. É. 6193/2018)
Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Könnyűteher gépjárművek beszerzése - AF - K. É. - 5767/2018)
Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Pótkocsik beszerzése - AF - K. É. - 5818/2018)
Magyar Közút Nonprofit Zrt. (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói, közbeszerzési
bonyolítási és egyéb közbeszerzési tanácsadói, szakértői feladatok ellátása - K. É. - 6412/2018)
Magyar Labdarúgó Szövetség („Keretmegállapodás megkötése sportruházat, cipő és kiegészítő
sportfelszerelés szállítására az MLSZ valamennyi korosztályos válogatottja és egyesületek
részére” (af) - K. É. - 6154/2018)
Magyar Nemzeti Múzeum (Régészeti célú gépjárművek beszerzése (ajánlati felhívás) - K. É. 6079/2018)
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ ("COMPASS+ országos felhasználású,
tudományos tartalmú elektronikus adatbázis és keresőfelület kialakítása vállalkozási szerződés
keretében" - K. É. - 5945/2018)
Makó Város Önkormányzata (Tervezési szerződés keretében a Makói Városi Termál- és
Gyógyfürdő (Hagymatikum) építéséhez, rekonstrukciójához és fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli
tervdokumentáció elkészítése - K. É. - 5909/2018)
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (Ajánlati felhívás - portaszolgálat - K. É. - 6172/2018)
Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap (az MTVA meglévő grafikai rendszerének
fejlesztése, valamint AR tracking eszközök szállítása és üzembe helyezése (ajánlati felhívás) - K. É. 6048/2018)
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Pénzügyi közvetítői szolgáltatások
nyújtása a GINOP-8.3.3-17 Irinyi Tőkeprogram (TP) végrehajtásának biztosítása érdekében - K. É. 6196/2018)
Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. (A Millenáris területén található
létesítmények létesítménygazdálkodási-, üzemeltetési szolgáltatásai - K. É. - 5971/2018)
MTA Atommagkutató Intézet (Mintavevő és -preparáló berendezések szállítása adásvételi szerződés
keretében - GINOP-2.3.2-15-2016-00009 - K. É. - 6378/2018)
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat („Nagykovácsi Nagyközség települési szilárd kommunális
hulladékának begyűjtése, valamint a szilárd kommunális hulladék kezelőtelepre történő
szállítása” (AF) - K. É. - 5700/2018)
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás (A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget
meg nem haladó Opel gyártmányú gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása
36 hónap időtartamra vagy a szerződéses keretösszeg kimerüléséig - K. É. - 6014/2018)

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás (Ajánlati felhívás "A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5
tonna össztömeget meg nem haladó FORD gyártmányú gépjárművek kisjavítása, karbantartása és
műszaki vizsgáztatása 3 részben" tárgyú eljáráshoz - K. É. - 6025/2018)
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás (A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget
meg nem haladó VW csoport (VW, SKODA, SEAT) gyártmányú gépjárművek kisjavítása,
karbantartása és műszaki vizsgáztatása 3 részben 36 hónap időtartamra vagy a szerződéses
keretösszeg kimerüléséig - K. É. - 6039/2018)
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (Késztápok, szemes gabonák beszerzése - K. É. 5692/2018)
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (Ajánlati felhívás - A veleszületett vérzékenység kezelésére
szolgáló IX. faktor készítmény (ATC kód: B02BD04) beszerzése 2019. december 31-ig 12 000 000 NE
mennyiségben - K. É. - 5880/2018)
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (A veleszületett vérzékenység kezelésére, külföldi plazmából
előállított,haemofilia A kezelésére szolgáló nagytisztaságú VIII. faktor koncentrátum,ITI kezelésre
alkalmas Von Willebrand faktor tartalmú készítmény beszerzése ITI kezelés alatt álló betegeknek - K.
É. - 5993/2018)
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Rail Node
Study) elkészítése (ajánlati felhívás) - K. É. - 6230/2018)
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei (ajánlati
felhívás) - K. É. - 5780/2018)
Nemzeti Sportközpontok (Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény kivitelezése - K. É. 5760/2018)
Nemzeti Sportközpontok (Ajánlati felhívás - Kerepesi úti sportpark fejlesztése megvalósításához
szükséges létesítmények kivitelezése - K. É. - 6307/2018)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Ajánlati felhívás- Adásvételi szerződés keretében a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű
KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények
beszerzése. - K. É. - 5800/2018)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Adás-vételi szerződés
keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 azonosítószámú megvalósulásához szükséges
hulladékgyűjtő edények beszerzése - K. É. - 5801/2018)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Ajánlati felhívás Kaposmente - Edényzet - K. É. - 5942/2018)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Adás-vételi szerződés
keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges
hulladékgyűjtő edények beszerzése. - K. É. - 6004/2018)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Adás-vételi szerződés
keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges
hulladékgyűjtő edények beszerzése - K. É. - 6027/2018)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (A
KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és
szállítójárművek beszerzése. - K. É. - 6074/2018)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (AF - Sajó-Bódva hulladék - jármű - K. É. - 6082/2018)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (AF - Hulladék - SajóBódva : Edényzet - K. É. - 6098/2018)

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Ajánlati felhívásVállalkozási szerződés keretében a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer”
elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű
ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint - K. É. - 6124/2018)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (AF- ABAÚJ; Adásvételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 projekt megvalósulásához szükséges
hulladékgyűjtő edények beszerzése. - K. É. - 6229/2018)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Ajánlati felhívás Szabolcs-Szatmár-Bereg - gépjármű beszerzés - K. É. - 6346/2018)
NGM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társas (Keretmegállapodás
megkötése a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő
elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására - I.
ütem - K. É. - 5951/2018)
NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Ajánlati felhívás - könyvelési, pénzügyi, adótanácsadási,
adminisztrációs, továbbá az ezen szolgáltatásokhoz is kapcsolódó logisztikai adminisztrációs és
ügyfélszolgálati feladatok - K. É. - 5734/2018)
NIF Zrt. (AF_NIF_M4_kivitelezés - K. É. - 5960/2018)
NIF Zrt. (Ajánlati felhívás-Tervezési szerződés az „M4 Törökszentmiklós (Nyugat) - Püspökladány
közötti szakasz előkészítése, módosított engedélyezési terv és kiviteli terv készítése” tárgyában - K.
É. - 5988/2018)
NIF Zrt. (83. sz. 2x2 sávos főút Pápa - Győr közötti szakasz megépítéséhez szükséges kiviteli tervek
elkészítése, és azok engedélyeztetésében történő közreműködés. - K. É. - 6095/2018)
NIF Zrt. (Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) és környezeti hatástanulmány elkészítése, valamint
jogerős környezetvédelmi engedély megszerzése az M0 autóút nyugati szektor 10. sz. főút - M1
autópálya közötti szakaszára. - K. É. - 6126/2018)
NIF Zrt. (Gépjárművek tartós bérlet keretében történő beszerzése - K. É. - 6284/2018)
NIF Zrt. (Tervezési szerződés az „M8 gyorsforgalmi út M7-Dunaújváros és Dunavecse-Kecskemét
közötti szakaszán környezeti hatástanulmány és tanulmány tervkészítése, továbbá engedélyezési és
kiviteli terv készítése” tárgyában - K. É. - 6392/2018)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Barna kivitelezés AF (NYMJV) - K. É. - 6241/2018)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az Indiaház és
Madárröpde létesítéséhez a Nyíregyházi Állatpark területén - K. É. - 6379/2018)
Oktatási Hivatal (Ajánlati felhívás - Komplex ifjúsági programszolgáltatás beszerzése az Oktatási
Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú projektje keretében - 6 részben (555) - K. É. 6076/2018)
Országos Rendőr-főkapitányság (Ajánlati felhívás "Stabil hőkamera rendszer rekonstrukciója keretmegállapodás" tárgyban. - K. É. - 5795/2018)
Országos Vízügyi Főigazgatóság (Kitűzést támogató gyorsjáratú kishajók és kitűző nagyhajók
beszerzése - K. É. - 6171/2018)
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE - Hardver - Ajánlati Felhívás - K. É.
- 6293/2018)
Semmelweis Egyetem (Adásvételi keretszerződés rövidtávú mechanikus keringéstámogató eszközök
beszerzésére a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika részére - K. É. - 5427/2018)

Semmelweis Egyetem (SE tűzgátló ajtóinak, hő és füst elleni védelem megoldásainak, pánikzárainak,
vészkijáratainak, automata működésű ajtóinak felülvizsgálata, karbantartása, hibaelhárítása, javítása
és felújítási tevékenységeinek elvégzése - K. É. - 5610/2018)
Semmelweis Egyetem (Nagy tudású video-endoszkópos torony beszerzése - K. É. - 5713/2018)
Semmelweis Egyetem (A Semmelweis Egyetem területén 3 év időtartamú, hatóságilag előírt
érintésvédelmi-, tűzvédelmi szabványossági,- villámvédelmi felülvizsgálati feladatok elvégzése - K. É.
- 5724/2018)
Semmelweis Egyetem (A Semmelweis Egyetem szervezeti egységeiben üzemben tartott beépített
tűzjelző rendszerek jogszabály alapján történő felülvizsgálata, karbantartása és hibaelhárítása. - K. É.
- 5761/2018)
Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálató Közhasznú Nonprofit Kft. (Ajánlati felhívás - Sümegi
Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére orvosi eszközök, PACSrendszer és informatikai eszközök beszerzése - K. É. - 6247/2018)
Szegedi Vízmű Zrt. (Iszapsűrítés és iszapvíztelenítés polielektrolit szükségletének biztosítása a
Szeged Városi és Algyő Nagyközségi Szennyvíztisztító Telepeken - K. É. - 5806/2018)
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (Ajánlatkérő részére kórházi ágyak és
kúraszékek beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés - K. É. - 6313/2018)
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF Gépjármű keretmegállapodás - K. É. - 5995/2018)
T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. (Ajánlati felhívás - "Adásvételi szerződés valósidejű járműkövetést
lehetővé tevő megállóhelyi és járműfedélzeti utastájékoztató rendszer bővítésére szükséges
eszközök és szolgáltatások beszerzése tekintetében" - K. É. - 6220/2018)
Testnevelési Egyetem (Testnevelési Egyetem - Bútor - Ajánlati felhívás - K. É. - 5931/2018)
Testnevelési Egyetem (Testnevelési Egyetem - Konyhatechnika Ajánlati Felhívás- - K. É. - 6088/2018)
Univerzál Beszerző Kft. (Az Univerzál Beszerző Kft. részére munkavédelmi felszerelések szállítása - K.
É. - 5336/2018)
Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Az Új Néprajzi Múzeum és
Látogatóközpont generálkivitelezési munkáinak elvégzése - K. É. - 5892/2018)
Városrehabilitáció 18 Zrt. („Deák Bamba” sportcsarnok felújítása -AF - K. É. - 5786/2018)
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ((PTS-194) SAP
gazdasági rendszer követése, támogatása, továbbfejlesztése - K. É. - 5817/2018)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001 azonosító számú, „Északi
iparterület közlekedésfejlesztése” elnevezésű projekt keretében a „Kelet-nyugati közlekedési
főtengely - I. szakasz (Pápai út - Kistó utca közötti szakasz) kialakítása”, kivitelezési munkái - K. É. 6305/2018)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 pályázat, Dózsaváros,
Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, kivitelezés - K. É. - 6323/2018)
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015
Belügyminisztérium (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, „Mezőgazdasági Vízhasználat
Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)” elnevezésű projekt keretében VIZEK e-Vízikönyv
rendszer kialakítása - K. É. - 5498/2018)
Fons Sacer belső egyházi jogi személy (Vállalkozási szerződés alapján Szent Angéla Ferences Ált. Isk.
és Gimn. fejlesztéséhez a meglévő épületek átalakítására vonatkozó eng. és kiv. tervdokumentáció
elkészítése és tervezői művezetés biztosítása. - Tájékoztató az eljárás eredményéről. - K. É. 5519/2018)

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (K1850 A Fővárosi
Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Hulladékhasznosító Mű
területén üzemelő abszorberhez porlasztótárcsa beszerzése és szállítása - K. É. - 6134/2018)
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás (Tájékoztatás szerződéskötésről - Megbízási szerződés
keretében közbeszerzési tanácsadás és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok
ellátása - K. É. - 5920/2018)
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (EXCHANGE és SHAREPOINT licenszek beszerzése(tájékoztató
az eljárás eredményéről) - K. É. - 5554/2018)
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt (Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. - Szarvasmarha és
ipartelep - eljárás eredményéről szóló tájékoztató - K. É. - 5974/2018)
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő R (Tájékoztató
- A fővárosi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázásával és visszkereset nélküli
követelésértékesítésével kapcsolatos szolgáltatás - K. É. - 6157/2018)
Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Keretmegállapodás
megkötése a Millenniumi Földalatti Vasút fejlesztésének engedélyezési és kiviteli tervezése, valamint
engedélyek megszerzése - K. É. - 6077/2018)
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AF - „Szennyvíziszap átvétele és
hasznosítása” - K. É. - 5686/2018)
MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (Környezeti kármentesítés a MÁV Miskolci Járműbiztosítási
Igazgatóság (JBI) telephelyén - K. É. - 5939/2018)
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (IC+ 70 sorozatgyártás projekt - Rokkantemelő lift beszerzése
többcélú teres kocsihoz - K. É. - 5721/2018)
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (EÉVB félautomatikus vizsgálókészülékek beszerzése - K. É. 5902/2018)
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (Ajánlati felhívás - 132 kV-os és 400
kV-os csőgyűjtősín rendszerek beszerzése - K. É. - 5926/2018)
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (Ajánlati felhívás - Szállítási szerződés
távvezetéki oszlopanyag beszerzésére - K. É. - 5932/2018)
SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. (Szedreskerti Fűtőműbe 2db 4,7-5,4 MWos kondenzációs gázkazán beszerzése, telepítése, a telepítéshez szükséges építészeti munkákkal - K.
É. - 6111/2018)
Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015
ALFÖLDVÍZ Zrt. (2018/I. negyedéves tájékoztató a "Keretmegállapodás az ALFÖLDVÍZ Zrt.
üzemeltetésében lévő villamos szennyvízszivattyúk és keverők részben és egészben történő
felújításának és javításának elvégzésére" tárgyú eljáráshoz - K. É. - 6206/2018)
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Tájékoztató az eljárás eredményéről Árpád hídi AVR állomási szekrény felújítása és átalakítása - K. É. - 5626/2018)
DAKÖRT Kft. (TE - „Forgalmi- és utasellenőrzési tevékenység ellátása. Vállalkozási szerződés” - K. É.
- 4827/2018)
Előminősítési hirdetmény – Közszolgáltatások/2015
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (Átviteli hálózati alállomások építése,
bővítése, felújítása - kivitelezők kiválasztása - előminősítés - K. É. - 5930/2018)
Helyesbítés/2015

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Módosítás - "Budapest,
XVI. kerület Bökényföldi út - Rákosligeti határút (Újszász utca - Cinkotai út közötti) és Cinkotai út
(Rákosligeti határút - Nógrádverőce utca közötti) felújítása" - K. É. - 6174/2018)
Budapest Főváros Kormányhivatala (Aláírás-minta alapú dok.hitelesítési rendszer kialakítása
(POSPADeszközbesz.integrációsszolg-sal) alk.fejl.,kapcs-ó ig.szervezési feladatok,tananyagfejl. és
képzés,inf-i szakértői,IT bizt-i tanácsadás - K. É. - 6161/2018)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Étkeztetés-módosítás - K. É. - 6166/2018)
Debreceni Egyetem (DEK-539 IVF eszközök beszerzése Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Asszisztált Reprodukciós Centrum részére - 1. sz. módosítás - K. É. - 5581/2018)
Dunántúli Református Egyházkerület (Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti
Szakközépiskola konyhai szárnyának átalakítása - helyesbítés - K. É. - 5828/2018)
Földművelésügyi Minisztérium (MKB3/2018 - Magyarország közigazgatási területén keletkező
termékként tovább nem használható gumiabroncsok gyűjtése és őrlés útján történő hasznosítása KORRIGENDUM - K. É. - 5565/2018)
Országos Rendőr-főkapitányság (Lövedékálló mellény külső és lövedékálló mellény rejtett beszerzése módosítás3 - K. É. - 5882/2018)
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015
Jászberény Városi Önkormányzat (Vállalkozási szerződés alapján közétkeztetési szolgáltatás nyújtása K. É. - 6020/2018)
Magyar Birkózó Szövetség (Eljárást megindító felhívás "A 2018-as budapesti birkózó világbajnokság
megrendezésével kapcsolatos feladatok ellátása" tárgyában - K. É. - 5788/2018)
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház („Vállalkozási szerződés mikrobiológiai vizsgálatok elvégzésére”
- K. É. - 5515/2018)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Eljárást megindító felhívás - Vállalkozási szerződés
keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő
köznevelési intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével - K. É. 5958/2018)
Százhalombatta Város Önkormányzata (Százhalombatta Város Önkormányzata fenntartásában lévő
konyhák üzemeltetése és a gyermek-, diák- és felnőtt közétkeztetés folyamatos biztosítása 4 éves
időtartamra - K. É. - 6178/2018)
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015
Bajai Tankerületi Központ (Tájékoztató_Bajai TK_EFOP413_Kivitelezés_Kalocsai-Eperföldi - K. É. 5775/2018)
Bajai Tankerületi Központ (Tájékoztató_Bajai TK_EFOP413_Kivitelezés_Solti-Vécsey - K. É. - 5782/2018)
Baranya Megyei Kormányhivatal (Tájékoztató az eljárás eredményéről - A Baranya Megyei
Kormányhivatal részére mobil ügyfélszolgálat, kormányablak és okmányiroda funkciójú egyedi
gépjármű beszerzése - K. É. - 5529/2018)
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (Tájékoztató az eljárás eredményéről
- „A Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő, az
Önkormányzat szociális, nevelési és egyéb közfeladatok ellátását biztosító épületeinek felújítása” K. É. - 5609/2018)
Ceglédi Szakképzési Centrum („CSZC Bem József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
tagintézménye Jászberényi út 2. sz. alatti telephelyén a „volt asztalosműhely” felújítása” - K. É. 6352/2018)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata („A TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003. sz. pályázat keretében
óvodák energetikai korszerűsítése Egerben” eredménytájékoztató - K. É. - 5574/2018)
Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (tájékoztató az eljárás eredményéről - Vállalkozási szerződés
keretében iroda- és szociális épület bővítése - K. É. - 6474/2018)
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére geodéziai munkák
elvégzése - Tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 5474/2018)
Fürged Község Önkormányzata (Tájékoztató az eljárás eredményéről: „A Fürged 2. számú vízműkút
eltömedékelése és melléfúrásos felújítása vállalkozási szerződés keretében - II.” - K. É. - 5481/2018)
Információs Hivatal (Informatikai alkatrészek beszerzése - K. É. - 5564/2018)
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Budapest VIII. kerület
Szigony u. 2.a és 2.b Gyermek és Felnőtt Háziorvosi rendelők felújítása” - K. É. - 5568/2018)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (táj. elj. ered. - K. É. - 6467/2018)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Táj. elj. er. - K. É. - 6473/2018)
Kiskőrösi tankerületi Központ (Tájékoztató_Kiskőrösi TK_EFOP413_Kivitelezés_Fazekas - K. É. 5756/2018)
Kiskőrösi tankerületi Központ (Tájékoztató_Kiskőrösi TK_EFOP413_Kivitelezés_Szalkszentmárton II. K. É. - 5765/2018)
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában, kezelésében és üzemeltetésében lévő közterületeken
kátyúzási és gyorsjavítási munkák elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárásban - K. É. - 5680/2018)
Lőrinci Város Önkormányzata (Lőrinci háziorvosi rendelő felújítása - eredménytájékoztató - K. É. 5776/2018)
Magyar Állami Operaház („CD/DVD kiadás a Magyar Állami Operaház részére vállalkozási
keretszerződés keretében” - tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 5485/2018)
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (Tájékoztató hirdetmény az eljárás eredményéről Vállalkozási szerződés 1 db Ikarus 66.62 típusú, GY 749 MMKM nyilvántartási számú autóbusz teljes
körű restaurálására - K. É. - 5607/2018)
Marcali Városi Önkormányzat (Tájékoztató az eljárás eredményéről - Marcali, Móra u. ivó- és
csapadékvíz-hálózat rekonstrukció - K. É. - 5595/2018)
Mezőladány Község Önkormányzata (Tájékoztató az eljárás eredményéről - Belterületi vízrendezés - K.
É. - 5396/2018)
Nagyveleg Község Önkormányzata (Tájékoztató a "Nagyveleg község szennyvízcsatorna hálózat II.
ütem" tárgyú eljárás eredményéről - K. É. - 5476/2018)
NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű T (Tájékoztató az eljárás
eredményéről - KEHOP-5.2.2-16-2016-00003. azonosító számú projekt keretében a Miniszterelnökség
34259 HRSZ. 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. cím alatti épületének energetikai felújítására. - K.
É. - 5458/2018)
Őriszentpéter Város Önkormányzata („Zöld Őriszentpéter” - A „Sárga ház” felújítása - K. É. - 5209/2018)
Őriszentpéter Város Önkormányzata (Katica Egységes Óvoda-bölcsőde felújítása - K. É. - 5210/2018)
Országos Közegészségügyi Intézet („KSH adatbázis beszerzés” - K. É. - 5031/2018)
Pécsi Tudományegyetem (A PTE TTK atlétikapályájának felújítása a Modern Városok Program
keretében- Tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 5553/2018)

Pest Megyei Kormányhivatal (Táj. eljárás eredményéről - PMKH-41 Biztosítási szolgáltatások a Pest
Megyei Kormányhivatal részére - K. É. - 5678/2018)
Péter Mihály e.v. (850 méter talpmélységű termálkút létesítése, rekreációs tó kialakításával - K. É. 5810/2018)
Péter Mihály e.v. (4080 m2 alapterületű üvegház építése - K. É. - 5811/2018)
Szatymaz Községi Önkormányzata (SZEJKI Szatymazi Iskola főépületének energetikai korszerűsítése K. É. - 5812/2018)
Városrehabilitáció 18 Zrt. (Tájékoztató az eljárás eredményéről - A Budapest XVIII. kerület, Vörösmarty
utca felújítása - K. É. - 5383/2018)
Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015
SOLUM Mezőgazdasági Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Ajánlati felhívás
visszavonása - Vállalkozási szerződés keretében istálló, kapcsolódó technológia, telepi útés vízhálózat, fedett felhajtóút, valamint világításkorszerűsítés kivitelezése a VP2-4.1.1.3-16
azonosítószámú projekt keretében - 2. részben - K. É. - 6539/2018)
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerület, MLTC területén futópálya
kialakítása - tájékoztató a szerződés módosításáról - K. É. - 5007/2018)
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (Aquantis élményfürdő és gyógyászati blokk felújítása - K. É. 5194/2018)
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (Aquantis élményfürdő és gyógyászati blokk felújítása - K. É. 5197/2018)
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete (A Zalaegerszegi Kaffka Margit
Tagkollégium energetikai korszerűsítése - K. É. - 4517/2018)
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Tájékoztató a szerződés
módosításáról-Adattárház és kapcsolódó elemző, riportáló, valamint adatbányász eszköz
bevezetéséhez projektmenedzsment szolgáltatás nyújtása, továbbá a projekt eredménytermékeinek
minőségbiztosítása - K. É. - 5045/2018)
NIF Zrt. („A NIF Zrt. Váci út 45. sz. alatti bérelt irodáinak napi, negyedéves takarítása és féléves
nagytakarítása" tárgyú szerződés 1. számú módosítása - K. É. - 3052/2018)
Piarista Rend Magyar Tartománya (Kivitelezési szerződés alapján a kecskeméti Piarista Kollégium
felújítása. - Tájékoztató a szerződés módosításáról. - K. É. - 5168/2018)
Sarutlan Kármelita Rendtartomány (Budapesti Rendház helyreállítás: gépészeti és villamos munkák - K.
É. - 4818/2018)
Semmelweis Egyetem (Tájékoztató a "Semmelweis Egyetem ingatlanállományához kapcsolódó építési
jellegű, eseti és ütemezett kis-, és nagyjavítási, épületkarbantartási, valamint építőmesteri szakipari
tevékenység elvégzése" tárgyú eljárás keretszerződésének módosításáról - K. É. - 5057/2018)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kiskundorozsma, 201/6 helyrajzi számon új rendelőépület
kialakítása - K. É. - 5342/2018)
Vésztő Város Önkormányzata (Vésztő: 1.rész: 1. csarnoképítés 100m2 felett; 2. rész: 2. csarnoképítés
100 m2 alatt - K. É. - 4778/2018)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/KÉ/2011.12.30
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (NFP- HKT
keretmegállapodás. Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a keretmegállapodás alapján a megelőző
negyedév során kötött szerződésekről. - K. É. - 5552/2018)

Bírósági határozat
Egri Járásbíróság Egri Járásbíróság 17.G.20.413/2017/26.számú ítélete (K. É. - 4130/2018)

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (6364/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Előzetes tájékoztató
2014/24/EU irányelv
A hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
A hirdetmény célja az ajánlatok/részvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidő
lerövidítése
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul x
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül
kerül sor.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK18459
Postai cím: Than Károly utca 3-5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Prieszol Eszter
Telefon: +36 13715928
E-mail: prieszol.eszter@kti.hu
Fax: +36 12055951
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kti.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kti.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: letoltes.cordict.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CORDICT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Attila út 79. I. em. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Gergely
Telefon: +36 17927404
E-mail: fodor.gergely@cordict.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cordict.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.cordict.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)

a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CORDICT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Attila út 79. I. em. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Gergely
Telefon: +36 17927404
E-mail: fodor.gergely@cordict.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cordict.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.cordict.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
A HELYKÖZI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (HKIR) MEGVALÓSÍTÁSA
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„AZ IKOP-3.1.0.-15-2017-00014 AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
HATÉKONYABB ELLÁTÁSÁT CÉLZÓ INTEGRÁLT UTAS TÁJÉKOZTATÁSI JEGYÉRTÉKESÍTÉSI ÉS
FORGALOMIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE” CÍMŰ KIEMELT PROJEKT, VALAMINT AZ
IKOP3.2.0-15-2017-00028 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
HATÉKONYABB ELLÁTÁSÁT CÉLZÓ INTEGRÁLT UTAS TÁJÉKOZTATÁSI JEGYÉRTÉKESÍTÉSI

ÉS FORGALOMIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE” CÍMŰ KIEMELT PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
HATÉKONYABB ELLÁTÁSÁT CÉLZÓ EGYSÉGES KÖZLEKEDÉSI INFORMATIKAI HÁTTÉRRENDSZER,
A HELYKÖZI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (HKIR) MEGVALÓSÍTÁSA
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
A HELYKÖZI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (HKIR) MEGVALÓSÍTÁSA
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

79111000-5
71241000-9
72211000-7
72212100-0
72227000-2
72228000-9
72000000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az említett projekek megvalósításához kapcsolódóan az Egységes
jegyértékesítési rendszer kialakításához szükséges központi- és háttérinfrastruktúra elemek, a Fődiszpécseri
rendszer és a Kontakt center működését segítő rendszerelemek, továbbá Jegykiadó automaták, Autóbusz
OBU-k (jegyértékesítő funkcióval), Validátorok, Ellenőri készülékek és szoftverliszenszek szállítása;
az ezekhez kapcsolódó rendszertervezési, rendszerintegrációs és szoftverfejlesztési szolgáltatások
teljesítése; továbbá szoftverfejlesztési és rendszertervezési szolgáltatások ellátása a HKIR Megrendelői
Rendszerek Közhiteles adatokkal való feltöltéséhez és karbantartásához, Menetrend tervezés, Hálózat
tervezés, Rugalmas tervező, Rugalmas forgalomirányítás, Közszolgáltatás kontrolling feladatelem (BI
és közszolgáltatási riportok, Díjszabás modellező modulok) moduljainak tervezése és fejlesztése, az
alábbiakban és az ajánlattételi felhívás mellékletét képező műszaki leírásban meghatározottaknak
megfelelően.
1 db Integrált menetrend és hálózat tervező alrendszer: Az alrendszer támogatja mind az autóbuszos, mind
pedig a vasúti menetrendek összehangolt megtervezését, amely magába foglalja a menetrendhez tartozó
vonalak tervezését, a díjszabás tervezését és menetrendtervezést. A rendszer szabványos kimenetet kell,
hogy biztosítson egyrészt a Szolgáltatók forgalmi tervező rendszereihez valamint a HKIR rendszer más
alrendszerei felé.
1 db Közhiteles adatok feltöltését és karbantartását támogató alrendszer: A fejlesztés keretében elvégzendő
a KTI meglévő Transmodel adatbázisának új adatfajtákkal való feltöltése, a helyi troli és autóbusz valamint

városi vasúti hálózat távolságok joghatályos adatfelvételét biztosító eszközök kialakítása, alapinfrastruktúra
(vonalhálózat, díjszabási kilométer és övezet) karbantartó szoftver létrehozása, különböző a közösségi
közlekedésben használt szabványos interfészek és adatszinkronizálások megvalósítása. Az alrendszer
keretében továbbá létre kell hozni egy metaadatkezelőt és egy Geokódoló szervert.
1 db Kontrolling alrendszer: Biztosítja a szolgáltatási teljesítménnyel és minőséggel kapcsolatos adatok
gyűjtését és elemzést, a szolgáltatási területek és infrastruktúra elemzéséhez szükséges adatok gyűjtését,
tárolását és lekérdezhetőségét, továbbá itt kell megvalósítani a közszolgáltatással kapcsolatos gazdasági
elemzéseket és díjszabási modellezést. Az alrendszernek biztosítani kell az információk vizualizációját
és különböző szempontok szerinti riportok készítését. Meg kell valósítani azon interfészeket melyeken
a szolgáltatók a kontrolling alrendszer működéséhez szükséges adatokat szolgáltatják illetve azokról
visszacsatolást kapnak.
1 db Integrált Elektronikus Jegyértékesítési alrendszer (EGYJEGY): A MÁV Start Zrt.-nél kifejlesztett és
bevezetett JÉ rendszer alapjain és felhasználásával kifejlesztett alrendszer biztosítja a HKIR rendszerhez
csatlakozott szolgáltatók számára az egységes elektronikus jegyértékesítést. Az EGYJEGY használatával
a szolgáltatók képesek lesznek a teljes utazási láncra történő elektronikus vagy papír alapú menetjegyek
értékesítésére. Az alrendszer része egy olyan integrált ajánlati motor, amely képes a különböző értékesítési
csatornákon keresztül beérkező utazási viszonylatokhoz, melyek lehetnek akár háztól-házig vonatkozó
kérések is, több szolgáltatót érintő teljes utazási láncra történő utazástervezésre és ajánlati kalkulációra.
Az ajánlati kalkuláció figyelembe kell, hogy vegye a Szolgáltatók kedvezmény rendszereit. Az alrendszer
támogatja mind a papír alapú, mind az elektronikus utazási médiákhoz kapcsolódó jegyértékesítést és
ellenőrzést. Ki kell fejleszteni az alábbi értékesítési csatornákat és azok front end felületeit.
Folytatás II.2.11) és VI.4.3) pontok
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Alkalmassági minimumkövetelményként vizsgált M/2.1 pontban megjelölt
szakértő szakmai többlettapasztalata. 8
2 3. Alkalmassági minimumkövetelményként vizsgált M/2.2 pontban megjelölt szakértő szakmai
többlettapasztalata. 8
3 4. Alkalmassági minimumkövetelményként vizsgált M/2.3 pontban megjelölt szakértő szakmai
tanúsítványa 8
4 5. Alkalmassági minimumkövetelményként vizsgált M/2.4 pontban megjelölt szakértő szakmai
többlettapasztalata. 8
5 6. Alkalmassági minimumkövetelményként vizsgált M/2.5 pontban megjelölt szakértő szakmai
többlettapasztalata. 8
6 7. Alkalmassági minimumkövetelményként vizsgált M/2.6 pontban megjelölt szakértő szakmai
többlettapasztalata. 8
7 8. Alkalmassági minimumkövetelményként vizsgált M/2.7 pontban megjelölt szakértő szakmai
többlettapasztalata 8
8 9. A teljesítés naptári napokban meghatározott mértéke a műszaki leírásban meghatározott
Integrált menetrend és hálózat tervező alrendszer tekintetében 4
9 10. A teljesítés naptári napokban meghatározott mértéke a műszaki leírásban meghatározott
Közhiteles adatok feltöltését és karbantartását támogató alrendszer tekintetében 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 96
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

x Opciók
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt jogosult az alábbi mennyiségek egyoldalú
nyilatkozattal történő megrendelésére:
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt jogosult az alábbi mennyiségek egyoldalú nyilatkozattal történő
megrendelésére:
a „25 db Jegykiadó automata” feladatrész tekintetében opciós mennyiségként
- további 7 db jegykiadó automata szállítása (mely az IKOP projekt keretében kerül finanszírozásra)
az „5300 db Autóbuszos Fedélzeti Számítógép jegykiadó és jegyérvényesítő modullal” feladatréész
tekintetében opciós mennyiségként
- további 2600 db OBU készülék szállítása (melyből 500 db IKOP projekt keretében, míg 2100 db a
projekt keretein kerül kívül finanszírozásra)
- további 7900 db OBU készülék felszerelése, mely a projekten kívül kerül finanszírozásra.
az „30 db Ellenőri készülék” feladatrész tekintetében opciós mennyiségként
- további 9 db ellenőri készülék szállítása (mely az IKOP projekt keretében kerül finanszírozásra)
az 1 db központi hardver és szoftver infrastruktúra feladatrész tekintetében opciós mennyiségként
geo-redundáns másodlagos környezet kialakítása,
mely az IKOP projekt keretében kerülnek finanszírozásra,
A II.2.4) pont folytatása (NEM OPCIÓ!)
Továbbá az EGYJEGY interfészeket kell, hogy biztosítson a különböző elektronikus értékesítési
csatornák felé. Feladata, hogy kapcsolatot biztosítson a HKIR Központ felé a különböző értékesítési
és kártyarendszerek átjárhatósága, valamint a kártyakibocsátás és kedvezmény ellenőrzés
szempontjából.
1 db Fődiszpécseri alrendszer: Megvalósítandó a fődiszpécseri funkciók támogatása, melyek
segítségével az országos fődiszpécser jogosult - a beérkező igények alapján - Szolgáltató
függetlenül a rendkívüli járművezénylési feladatok elvégzésére. Az alrendszer biztosítja az
autóbuszos szolgáltatók számára a napi operatív járművezénylési funkciókat. Ezen funkciók
biztosításához képes kell, hogy legyen a Szolgáltatók tervező rendszereiből szabványos
interfészen a forda és vezénylési adatok átvételére, illetve e adatok eljuttatására a járműfedélzeti
számítógépekre (OBU). Az alrendszer gyűjti az OBU-ról érkező járműkövetési adatokat valamint
lehetőséget biztosít a járműfedélzetről érkező egyéb monitoring adatok (pl. üzemanyagszonda,
utasszámlálás) fogadására és a Szolgáltató rendszerébe történő továbbítására. Az alrendszeren
belül létre kell hozni az egységes utastájékoztatást támogató modult.
1 db Ügyfélszolgálat alrendszer: Magvalósítandó egy több csatornás kontakt center, mely kezeli
mind a bejövő közérdekű bejelentéseket és ügyfél panaszokat, mind pedig a szolgáltatók rendszerrel
kapcsolatos megkereséseit. Lehetőséget biztosít a megkeresések kezelésére és nyomon
követésére.
25 db Jegykiadó automata: kültéri használatra is alkalmas érintőképernyős, ipari jellegű, vandálbiztos megoldásokkal rendelkező közösségi közlekedési díjtermékeket értékesítő automata. Az
automatának alkalmasnak kell lennie készpénz, bankkártya elfogadására, közlekedési kártya és
e-szig, több fajta jegypapír, kezelésére. Biztosítania kell a pénzkezelés és a szerviztevékenység
biztonságos elkülönülését több lépcsős hozzáférési rendszerrel.
5300 db Autóbuszos Fedélzeti Számítógép jegykiadó és jegyérvényesítő modullal: A fedélzeti
számítógép biztosítja a forgalomirányítási funkciók járműfedélzeti megvalósítását, valamint
biztosítja a jegykiadó és a jegyérvényesítő modulok kapcsolatát a központi rendszerek felé.
A jegykiadó modul feladat a fedélzeti jegyértékesítés megvalósítása, míg a jegyérvényesítő
biztosítja az elektronikus díjmédiák ellenőrzését. A fedélzeti számítógép képes kell, hogy legyen a
járműfedélzeti utastájékoztatási eszközök vezérlésére, illetve más egyéb járműfedélzeti eszközök
(pl. üzemanyagszint-mérő, utasszámláló berendezés) adatainak továbbítására.
30 db Ellenőri készülék: Az ellenőri készülék biztosítja mind a papír alapú mind pedig az elektronikus
díjmédiák mobil ellenőrzését.
Folytatás: VI.4.3) pont
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.1.0.-15-2017-00014; IKOP3.2.0-15-2017-00028
II.2.14) További információ:
II.2.6) szerinti érték technikai adat.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező
(közös részvételi jelentkezés esetén egyik részvételre jelentkező sem), alvállalkozó, és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben Kbt. 62. § (1) - (2)
bekezdésben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike
fennáll.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.1 Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha teljes általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti
év összességében nem érte el az 8.000.000.000,- Ft összeget attól függően, hogy a részvételre
jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c)]
P/1.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező amennyiben közszolgáltatás alapján működő közösségi
közlekedési szolgáltatók számára tervezett jegyértékesítési rendszer fejlesztéséből származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti
év összességében nem érte el az 800.000.000,- Ft összeget, attól függően, hogy a részvételre
jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c)]
P/1.3 Alkalmatlan a részvételre jelentkező amennyiben közösségi közlekedésben használt
diszpécseri forgalomirányító és utastájékoztató és járműfedélzeti jegyértékesítő rendszerek
szoftvereit és hardvereit tartalmazó szállításaiból származó - általános forgalmi adó nélkül számított
- árbevétele az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem érte el az
800.000.000,- Ft összeget, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a),
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c)]
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen
is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek a részvételre jelentkező bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Utóbbi esetben a részvételre jelentkezésben meg kell jelölni a kapacitást
biztosító szervezetet és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1.1. Alkalmatlan a részvételre
jelentkező amennyiben nem rendelkezik a részvételi felhívás közvetlen megküldését megelőző
3 évben (36 hónap) Közösségi közlekedési, közösségi közszolgáltató végfelhasználó számára
fejlesztett elektronikus jegyértékesítési rendszer fejlesztésére vonatkozó referenciával, mely megfelel
az alábbi követelmények mindegyikének:
a) legalább két közösségi közlekedési közszolgáltató termékeit értékesítő jegyértékesítési rendszer
szállítására
b) a fejlesztett rendszerrel lefedett közösségi közlekedési hálózat legalább 1500 állomást
tartalmazott,
c) rendelkezett viszonylat alapú jegyértékesítési és tarifálási funkciókkal,
d) tartalmazott jegyértékesítésre alkalmas minimum 300 db telepített végpontot,
e) tartalmazott jegyellenőrzésre alkalmas minimum 1000 fedélzeti végpontot,
f) tartalmazott közhiteles igazolványokhoz (melyek közül legalább egy elektronikus igazolvány)
jegyértékesítési funkciót,
g) a rendszer alkalmas havi 40.000 db fedélzeti és 1.500.000 db pénztári jegyértékesítésre.
h) a rendszer integráltan ellátja a végponti és fedélzeti díjkalkulációs, jegyértékesítési,
jegyellenőrzési és a közhiteles okmányhoz kapcsolódó díjkalkulációs jegyértékesítési és ellenőrzési
funkciót
Részvételre jelentkező a fenti M/1.1. követelmény teljesülését több referencia bemutatásával is
igazolhatja, azonban a fenti alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához csak olyan referenciák
bemutatását fogadja el ajánlatkérő, mely a fenti a)-h) pontokban meghatározott követelmények közül
önmagában legalább hatot teljesít.

M/1.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik a részvételi felhívás
közvetlen megküldését megelőző 6 évben (72 hónapban) olyan, szerződésszerűen teljesített,
Közösségi közlekedési, közösségi közszolgáltató végfelhasználónak közösségi közlekedési
diszpécseri fogalomirányító, utastájékoztató, jegyértékesítő szoftvereket, hardvereket és
járműfedélzeti számítógépeket tartalmazó (több szerződéssel teljesíthető) szállítással, mely
tartalmazta fenti eszközök rendszerintegrációját, továbbá mely
a. összesen minimum 1000 db járműfedélzeti számítógépet tartalmaz és melyből legalább 200db
járműfedélzeti jegyértékesítést is végez, és
b. legalább 2 helyközi és további legalább 1 városi közösségi közlekedési vállalatnál teljesült, melyek
mindegyike tartalmazta járműfedélzeti számítógép mellett legalább a diszpécseri forgalomirányító és
az utastájékoztató szoftverek egyidejű szállítását és rendszerintegrációját is
A fenti M/1.2 alkalmassági minimumkövetelmény több szerződéssel is teljesíthető.
M/1.3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik a részvételi felhívás
közvetlen megküldését megelőző 3 évben (36 hónapban) legalább 30 db közösségi közlekedési
díjtermékeket értékesítő, megállóhelyi jegykiadó automata szállítására, vonatkozó, az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően, sikeresen, Közösségi közlekedési, közösségi közszolgáltató
végfelhasználónak teljesített referenciával
M/1.4. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a részvételi felhívás közvetlen megküldését
megelőző 6 évben (72 hónap) nem rendelkezik legalább 1 db közösségi közlekedési közszolgáltató
végfelhasználó részére kialakított független tanúsító szervezet által auditált Transmodel szabvány
(EN:12896) szerinti adatbázis kialakítására vonatkozó referenciával.
M/1.5 Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a részvételi felhívás közvetlen megküldését
megelőző 3 évben (36 hónap) nem rendelkezik komplex kontakt rendszer szállítására és
implementálására vonatkozó legalább egy olyan referenciával, melyben az egyidejű hívásfogadási
képesség eléri a 15 főt és a rendszer bővíthetősége min. 500 fő egyidejű hívásfogadási képességig
biztosított.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.6. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben
a részvételi felhívás közvetlen megküldését megelőző 3 évben (36 hónap) nem rendelkezik olyan,
szerződésszerűen teljesített, komplex informatikai biztonsági rendszer bevezetésére vonatkozó
referenciával, mely kiterjedt az alábbi információbiztonsági rendszerelemek mindegyikére
- Újgenerációs tűzfal
- Vírus és végpontvédelem
- Sérülékenység vizsgálati rendszer
- Betörés megelőző és felismerő rendszerek (IPS/IDS)
- Megfelelősség vizsgálati rendszer
- Web Alkalmazás Tűzfal
- Biztonsági információs és esemény jelző rendszer (SIEM)
A fenti referencia több szerződés bemutatásával is igazolható azzal, hogy a bemutatott referenciák
közül egy, több rendszerelem bevezetésére terjedt ki.
Ajánlatkérő az M1. pontban foglalt feltételeknek megfelelőnek akkor fogadja el a referenciát, ha
a rendszer szállítása és telepítése, illetve annak működését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv
aláírása megtörtént. A pozitív tartalmú referencia azt jelenti, hogy a rendszer működését igazoló
átadás-átvétele a szerződésben vállalt határidőre, a szerződésben elvárt mennyiségben és minőségi
követelményeknek megfelelően történt.
M/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi,
magyar anyanyelvű, vagy magyar nyelvre vonatkozó felsőfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkező
szakemberekkel:
M.2.1. legalább egy fő, államilag elismert felsőfokú képzettséggel rendelkező rendszerszervező
végzettségű szakemberrel, aki a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap
tapasztalatot szerzett közösségi közlekedési szolgáltató jegyértékesítési rendszer tervezésében.
M.2.2. legalább egy fő, informatikai területen államilag elismert felsőfokú képzettséggel rendelkező
szakemberrel, aki a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap tapasztalattal rendelkezik
szolgáltatásorientált architektúra tervezésében, közösségi közlekedési informatikai projekt során.
M.2.3. legalább 1 fő államilag elismert felsőfokú végzettségű projektvezető szakemberrel, aki IT
rendszerbevezetési projektmenedzsment területen, a végzettsége megszerzését követően legalább
36 hónapos szakmai tapasztalatot szerzett; közösségi közlekedési informatikai projekt során,
továbbá rendelkezik projektmenedzsment minősítő szervezet által kiállított képesítéssel.
M.2.4. legalább 1 fő CISM tanúsítvánnyal rendelkező magyar szakmai nyelven beszélő
szakemberrel, aki rendelkezik CISM tanúsítvány megszerzését követően szerzett legalább 24
hónap, tapasztalattal információbiztonsági kockázatok felmérésében és/vagy elemzésében.

M.2.5. legalább 1 fő államilag elismert felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki 3
rétegű alkalmazások tervezése és/vagy fejlesztése és/vagy bevezetése területén és/vagy tranzakció
alapú elektronikus fizetési rendszerek tervezése és/vagy fejlesztésében, a végzettség megszerzését
követően szerzett legalább 24 hónapos közösségi közlekedési informatikai projekt során szerzett
szakmai projekt tapasztalattal rendelkezik architekt feladatkörben, .
M.2.6. legalább 1 fő államilag elismert felsőfokú, közlekedési automatika szakirányú, mérnök/
üzemmérnök végzettséggel rendelkező, hardvertervező szakemberrel, aki közösségi közlekedési
járműfedélzeti utastájékoztató, forgalomirányító és jegyértékesítő számítógép rendszer
elektronikáinak fejlesztése területén, a végzettség megszerzését követően szerzett legalább 36
hónapos projekt tapasztalattal rendelkezik.
M.2.7. legalább 1 fő CRISC tanúsítvánnyal rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik CRISC
tanúsítvány megszerzését követően szerzett legalább 24 hónap tapasztalattal információbiztonsági
kockázatok felmérésében és/vagy elemzésében
Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Részvételre Jelentkezőket, hogy egy szakember több pozícióra nem
jelölhető, kivéve a M2.1 és M2.2. pozíciókat, mely pozíciókra ugyanaz a szakember is jelölhető,
valamint az M.2.4 és M.2.7. pozíciókat, mely pozíciókra ugyanaz a szakember is jelölhető.
folytatás. VI.4.3) pont
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Szerződés finanszírozási módja: utófinanszírozás.
Előleg visszafizetési biztosíték: Előleg igénylése esetén a Vállalkozó választása szerint a szerződés
elszámolható összegének 10%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő
mértékű mértékben.
Teljesítési biztosíték: a teljes nettó Vállalkozói Díj 2%-a
Jótállás: 12 hónap.
Jótállási biztosíték: a teljes nettó Vállalkozói Díj 2%-a
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett munkarészhez tartozó nettó vállalkozási díj 0,2%-a/késedelmes
munkanap; max 10%
Hibás teljesítési kötbér: legfeljebb a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó vállalkozási díjának 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó vállalkozási díj 15 %-a.
Legalább 1 000 000 000 HUF/kár és legalább 2 000 000 000 HUF/év mértékű, (informatikai eszközök
szállítására, telepítésére is kiterjedő) felelősségbiztosítás
A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (9)-(11) bekezdései, valamint a Ptk. és a 2017. évi CL tv.
rendelkezései irányadók
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
x Tárgyalásos eljárás
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2018/04/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
2018/04/30 (éééé/hh/nn)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Jelen eljárásban az Ajánlatkérő kizárja a részajánlat benyújtásának lehetőségét figyelemmel
arra, hogy, a szolgáltatás több szerződés keretében történő ellátása szakmailag nem indokolt.
A szerződés tárgyát képező valamennyi szolgáltatás valamennyi területe kizárólag együttesen,
rendszerben értelmezhető, a szerződés tárgyát képező szolgáltatások egymásra épülő és
párhuzamosan egyidejűleg több szolgáltatást érintő feladatokból állnak össze, melyre tekintettel a
szolgáltatás részekre bontása szakmai, pénzügyi és információbiztonsági, valamint adatvédelmi
szempontból indokolatlan. Az eltérő ajánlattevők együttműködésének hiánya esetén a teljesítést,
továbbá a teljesítés elmaradásával kapcsolatos jogkövetkezmények érvényesítését ellehetetleníti.
2) Ajánlatkérő a jelen előzetes tájékoztató II.2.5) pontjában megjelölt Ár szempontot az alábbi
alszempontok szerint értékeli - Feltüntetve a szempontot és annak súlyszámát:
1. Nettó vállalkozói díj (HUF) a teljes, nem opcionális mennyiségre vonatkozóan 80
2. Az OBU felszerelésének ellenértéke (Opcionális mennyiség) (Nettó HUF/db) 8
3. Vállalkozói díj a központi hardver és szoftver infrastruktúra feladatrész tekintetében georedundáns másodlagos környezet kialakítására vonatkozóan (Nettó HUF) - 8
3) Ajánlatkérő a II2.7. pontjában foglalt teljesítési határidő tekintetében előadja, hogy teljesítési
határidő a szerződés hatálybalépésétől számított 300 naptári nap.
4) Ajánlatkérő a Kbt. 51. § (1) bekezdése alapján tájékoztatja a gazdasági szereplőket, a Kbt. 86.
§ (2) bekezdése szerinti uniós értékhatárt elérő, előzetes tájékoztató útján meghirdetésre kerülő
közvetlen részvételi felhívással induló tárgyalásos eljárást folytat le Kbt. 86. § (2) bekezdése alapján.
5) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplőket, hogy részvételi szándékukat a jelen előzetes
tájékoztató I.3) pontjában megadott címen, írásban, a IV.2.2) pontban meghatározott határidőben
jelezzék, az érdeklődő gazdasági szereplő nevének és kapcsolattartási adatainak feltüntetésével.
6) Faksz: dr. Panácz István; Lajstromszám: 37.
7) A gazdasági szereplők keretszáma: 4; Ennek megfelelően ajánlatkérő az eljárás második
szakaszában legfeljebb 4, alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó részvételre
jelentkezőnek küld ajánlattételi felhívást.
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
A részvételi jelentkezők közötti rangsorolásra abban az esetben kerül sor, ha az alkalmas
jelentkezők száma a keretszám felső határát (4) meghaladja. 4 vagy annál kevesebb alkalmas
részvételre jelentkező esetén rangsorolásra nem kerül sor.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a rangsorolás alapjául a
részvételi jelentkezés során benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
műszaki és szakmai alkalmasság igazolására szolgáló adatok alapján történik, figyelemmel a Kbt.
82. § (4) - (5) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja az részvételre jelentkezők figyelmét,
hogy az alábbi objektív rangsorolási szempontoknak való megfelelés tekintetében a gazdasági
szereplőktől a részvételi felhívás 14) b pont M1) alpontjaiban meghatározott (M/1.1; és M/1.4.)
igazolások benyújtását kéri a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU

Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
előírásai szerint
A III.1.3 pont folytatása:
M/3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező amennyiben nem rendelkezik Szoftverfejlesztésre és
informatikai rendszerbevezetésre valamint projektmenedzsmentre is kiterjedő, érvényes ISO 9001:
2015 valamint ISO 27001 szabványsorozatnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti
rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel.
Az alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek,
azzal, hogy azon követelmény(ek)nek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
A III.1.1. pontban meghatározott kizáró okok, az III.1.2. és III.1.3 pontokban meghatározott
alkalmassági minimumkövetelmények igazolási módjai a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek
kifejtésre.
A II.2.4) és II.2.11) pont folytatása:
1 db központi hardver és szoftver infrastruktúra: A projekt keretében szállítandó összes funkcionális
rendszer futtatási környezeteként szükséges geo-redundáns hardver és szoftver infrastruktúra
tervezése, úgy, hogy a projekt keretében ezen tervezési elveket figyelembe véve egy site-ra
szállítandó önmagában redundáns rendszernek, illetve infrastruktúrának szállítását várja el KTI.
Amelynek a kiterjesztésével, duplikálásával és szükségszerűen egy Quorum site-val történő
kiegészítésével a rendszer - akár a projekt megvalósítása folyamán - opcionálisan alkalmassá
tehető legyen geo-redundáns működésre. Az infrastruktúrának rendelkeznie kell egy teljes
funkcionalitású biztonsági alrendszerrel is, amely megfelelő védelmet nyújt mind a külső, mind a
belső rosszhiszemű használat ellen. Ajánlattevő feladata minden olyan szoftver elem (pl. operációs
rendszer, adatbázis licensz) szállítása, amely a teljes rendszer üzemeltetéséhez szükséges A
Projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök, valamint a kifejlesztésre kerülő nem kereskedelmi
(„dobozos”) szoftverek a KTI Kft. tulajdonát képezik, amely a jelen projekt lezárása után ellátja a
rendszerüzemeltetési feladatokat is.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását az ajánlattételi felhívás mellékleteként kiadásra kerülő
Műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás
céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
12 ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul, vagy célja az ajánlattételi határidő lerövidítése,
ezt az információt itt vagy a szándék megerősítésére szóló felhívásban adja meg
19 ha a hirdetmény célja az ajánlattételi határidő lerövidítése
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap (6099/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Előzetes tájékoztató
2014/24/EU irányelv
A hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
A hirdetmény célja az ajánlatok/részvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidő
lerövidítése
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul x
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül
kerül sor.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: AK05276
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mtva.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mtva.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:1129426732366815 (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ENYD - Első Nyugat Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 21. II. emelet 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mtva.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mtva.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)

a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ENYD - Első Nyugat Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 21. II. emelet, Recepció
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mtva.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mtva.hu/
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
az MTVA képernyős munkatársainak képernyőn történő megjelenéséhez stylist, fodrász és sminkes
szolgáltatás nyújtása (2018)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
98320000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az MTVA képernyős munkatársainak képernyőn történő megjelenéséhez stylist, fodrász és sminkes
szolgáltatás nyújtása vállalkozási (keret)szerződés keretében a szerződéskötéstől számított 12 hónapos
időtartamra vonatkozóan (a II.2.7) pontban foglaltakra is figyelemmel), a tájékoztató II.2.4) pontjában
foglaltak szerint
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
az MTVA képernyős munkatársainak képernyőn történő megjelenéséhez stylist, fodrász és sminkes
szolgáltatás nyújtása (2018)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
98320000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. (mint belső
helyszín) és külső forgatási helyszínek Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: az MTVA képernyős munkatársainak képernyőn történő megjelenéséhez stylist
(öltöztető), fodrász és sminkes szolgáltatás nyújtása 12 hónapos időtartamra vállalkozási (keret)szerződés
keretében, amely időtartam az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával két alkalommal, alkalmanként további 6
hónappal meghosszabbítható.
Nyertes ajánlattevő feladatai és az általa biztosítandó állandó személyi állomány:
1. Vezető stylist tanácsadás: képernyős munkatársak megjelenésének megtervezése, öltöztetők, fodrászok
és sminkesek munkájának koordinálása/beosztás készítése MTVA belső rendszerében feltüntetett
igényeknek megfelelően, kapcsolattartás és adminisztráció szponzorokkal - a feladat keretében belül
legalább 1 fő koordinációs vezető biztosítása (havidíjas tevékenység)
2. Stylist tanácsadó és öltöztető feladatok: a stylist tanácsadó feladata: a képernyős személyek napi
képernyőn történő megjelenéséhez szükséges ruhák, öltözékek és kiegészítők összeállítása, azok
rendelkezésre állásának teljes körű megszervezése (szponzoroktól történő beszerzés, ruhapróbák
megszervezése, ruhák vásárlása, varratása), az öltöztető feladata: a képernyős személyek öltöztetése
a stylist utasításainak megfelelően - a feladat keretében belül legalább 8 fő stylist/öltöztető (köztük 3 fő
divattervező), 1 fő varró(nő) biztosítása - havonta átlagosan 1.300 óra időtartamban, de a szerződés teljes
időtartama alatt maximum 15.600 óra (a szerződés meghosszabbítása esetén további maximum 15.600 óra)
időtartamban (óradíjas tevékenység)
3. Napi fodrász feladatok: a képernyős személyek/vendégek napi képernyőn történő megjelenéséhez frizura
készítése, igazítása külső és belső helyszínű felvételeken - a feladat keretében belül legalább 13 fő fodrász
(köztük 4 fő mesterfodrász) biztosítása - havonta átlagosan 1.600 óra időtartamban, de a szerződés teljes
időtartama alatt maximum 19.200 óra (a szerződés meghosszabbítása esetén további maximum 19.200 óra)
időtartamban (óradíjas tevékenység)
4. Eseti fodrász feladatok: az MTVA képernyős munkatársainak havi egyszeri (férfiak esetében havi kétszeri)
hajvágása, festése, ápolása - havonta átlagosan 80 alkalommal, de a szerződés teljes időtartama alatt
maximum 960 alkalommal (a szerződés meghosszabbítása esetén további maximum 960 alkalommal)
(egységáras tevékenység)
5. Smink: képernyős munkatársak és vendégek sminkelése, rendelkezésre állás, produkciós igény esetén
maszk készítése - a feladat keretében belül legalább 8 fő sminkes (köztük 3 fő kozmetikus/1 fő sminkmester)
biztosítása -havonta átlagosan 3.500 óra időtartamban, de a szerződés teljes időtartama alatt maximum
42.000 óra (a szerződés meghosszabbítása esetén további maximum 42.000 óra) időtartamban (óradíjas
tevékenység)
Rendszeres képernyős munkatárs: legalább 140 fő. Napi feladatmennyiség: jell. 40 fő képernyős személy
(1-5. feladat), 30-40 fő vendég (3 és 5. feladat)

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az MTVA műsorstruktúrája változó, ezért a munkaellátottság
egyenletessége a szerződés időtartama alatt nem biztosított.
Részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
Ár – Súlyszám:
x Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
x A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés az ajánlatkérő egyoldalú
nyilatkozatával két alkalommal, alkalmanként további 6 hónappal meghosszabbítható azzal, hogy a
meghosszabbítás időtartamára vonatkozó maximális mennyiségeket a tájékoztató II.2.4) pontja és a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítő információ a II.2.4) pontban foglaltakhoz: az ajánlatkérő egyes ajánlattevői feladato(ka)t a Kbt. 65.
§ (10) bekezdés szerinti alapvető fontosságú feladatnak minősít.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező/
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1) a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) a)-b) pontjaiban foglalt kizáró
okok bármelyike fennáll
Az eljárásból kizárásra kerül a részvételre jelentkező/ajánlattevő, akivel szemben a Kbt.62. §(1)
a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be, illetve az a részvételre jelentkező/ajánlattevő,
akinek alvállalkozója vagy az alk. igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági
szereplő a Kbt.62. §(1) i) pont hatálya alá tartozik, vagy a jelen eljárásban felmerült magatartása
alapján a Kbt.62. §(1) j) pont szerinti kizáró ok miatt kizárásra került. Az alk. igazolásához igénybe
vett gazdasági szereplő/alvállalkozó vonatkozásában a Kbt.62. §(1) a)-h), k)-n) és p)-q) pont
szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pont szerinti kizáró okok tekintetében
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.71.§ (4)-ben foglalt szabályt
A Kbt.62.§(1) b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása
ellenére a részvételre jelentkező/ajánlattevő, alvállalkozó vagy alk. igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közb. eljárásból, amennyiben a Közb. Hatóság a 188.§(4)
szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén
a bíróság 188.§(5) szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő a
részvételi jelentkezés/ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró

ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha az előbbiek szerinti jogerős
határozat kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát,
Ajánlatkérő mérlegelés nélkül elfogadja azt. A határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val
egyidejűleg köteles benyújtani [Kbt.64.§ (1)-(2)]
Igazolási mód:
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Kr.) 1. §(1)-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (2-4.§) foglaltaknak megfelelően az
egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt.62. §(1) és (2)-nek hatálya alá. Az alk. igazolásában részt vevő szervezet a Kr.
3.§(2) szerint, a közös részvételre jelentkezők a Kr. 3.§ (3) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető részvételre jelentkezőnek/
ajánlattevőnek és adott esetben további részvételre jelentkező(k)nek/ajánlattevő(k)nek az eljárás
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, Ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§(2)nek megfelelően, a Kr. III. Fejezetében (8., 10., 12-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen
igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá
Ajánlatkérő nem kéri az érintett gazdasági szereplő(k)től a Kr. III. Fejezete szerinti részletes
igazolás(oka)t, ha Ajánlatkérő a Kbt.69.§(11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a
III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő
ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte
A Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha
az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy
megfelel a közb.eljárásban előírt követelményeknek
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi
A részvételi jelentkezésben/ajánlatban be kell nyújtani részvételre jelentkező/ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§(1)-(2) szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt.67.§(4)]
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
körében (P1.) az adózás előtti eredmény és (P2.) a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel
tekintetében ír elő alkalmassági követelményeket.
A részletes alkalmassági követelményeket és azok igazolási módjait a közvetlen részvételi felhívás
tartalmazza.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a műszaki, ill. szakmai alkalmasság
körében (M1.) a korábbi teljesítésekre (referenciákra) és (M2.) szakemberekre vonatkozóan ír elő
alkalmassági követelményeket.
A részletes alkalmassági követelményeket és azok igazolási módjait a közvetlen részvételi felhívás
tartalmazza.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A stylist/
öltöztető, fodrász és sminkes tevékenység az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott
képzettségekhez kötött - az egyes tevékenységhez szükséges OKJ követelményeket a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
x Tárgyalásos eljárás
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2018/04/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
2018/09/20 (éééé/hh/nn)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A IV.2.2) pont szerinti határidőig benyújtandó szándéknyilatkozatokat a +36 12012861 számra
telefaxon vagy az iroda@enyd.hu címre kell eljuttatni elektronikusan a Kbt. 41. § szerint
Ajánlatkérő jelen eljárásban a részajánlattételi lehetőséget kizárja. A részajánlattételi lehetőség
kizárására vonatkozó indokolás: a tárgyi közbeszerzési eljárás nyújtandó szolgáltatás egyes elemei
(tevékenységei) egymásra épülnek - különös figyelemmel arra, hogy a vezető stylist határozza
meg a stylistok, fodrászok és sminkesek tevékenységét -, és szoros egységet képeznek (hiszen
valamennyi tevékenység a képernyős munkatársak megjelenésére irányul), erre figyelemmel az
Ajánlatkérő - a felelősségi viszonyok egy kézben tartásának biztosítás érdekében is - nem biztosít
részajánlattételi lehetőséget [Kbt. 61. § (4)].
Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszra vonatkozóan keretszámot nem határoz meg.
Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban kezdeményezni fogja az ajánlattételre felhívni kívánt
jelentkezőkkel az ajánlattételi határidő lerövidítésére vonatkozó megállapodás kötését, megegyezés
hiányában a határidőt a Kbt. 84. § (6) bek. szerint állapítja meg.
Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bek. szerint fenntartja ennek a lehetőségét, az első ajánlat(ok)
beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlat(ok)
bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.
Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot. [Kbt. 75. § (6)]
Az I.3), II.1.5) és II.2.6) pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a
Kiadóhivatalnak (az I.3) pontban megjelölt elérhetőségen a közvetlen részvételi felhívást követően
érhetők el a közbeszerzési dokumentumok, az előzetes tájékoztatóhoz további dokumentumok nem
készültek).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható
a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás
céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
12 ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul, vagy célja az ajánlattételi határidő lerövidítése,
ezt az információt itt vagy a szándék megerősítésére szóló felhívásban adja meg
19 ha a hirdetmény célja az ajánlattételi határidő lerövidítése
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (5556/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: izsak.anita@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekek.aeek.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekek.aeek.hu/ (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekek.aeek.hu/ (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám:

Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények gyógyszerellátásának biztosítása-GYO-012/2016/
KM
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények gyógyszerellátásának biztosítása-GYO-018/2018/KM
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: ifosfamid
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
a.) L01AA06 ATC jelű ifosfamid hatóanyagú, 1000mg hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz,
koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből, 1020 üveg plusz 30 százalék opció.
Ajánlattevőnek e részben kötelező termékválasztékot biztosítani 500mg hatóanyag-tartalmú készítményből.
E szállítási kötelezettség az összmennyiség maximum 20 százalékának erejéig áll fenn (az 1000mg-os
mennyiség terhére).
b.) L01AA06 ATC jelű ifosfamid hatóanyagú, 2000mg hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz,
koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből, 1500 üveg plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.

Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen
II.2.1)
Elnevezés: ifosfamid
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
a.) L01AA06 ATC jelű ifosfamid hatóanyagú, 1000mg hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz,
koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből, 1020 üveg plusz 30 százalék opció.
Ajánlattevőnek e részben kötelező termékválasztékot biztosítani 500mg hatóanyag-tartalmú készítményből.
E szállítási kötelezettség az összmennyiség maximum 20 százalékának erejéig áll fenn (az 1000mg-os
mennyiség terhére).
b.) L01AA06 ATC jelű ifosfamid hatóanyagú, 2000mg hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz,
koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből, 1500 üveg plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.

A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: dacarbazin
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01AX04 ATC jelű dacarbazin hatóanyagú 200 mg hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz vagy
infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 4800 injekciós üveg plusz 30 százalék opció.
Ajánlattevőnek e részben kötelező termékválasztékot biztosítani 100mg hatóanyag-tartalmú készítményből.
E szállítási kötelezettség az összmennyiség maximum 10 százalékának erejéig áll fenn (az 200mg-os
mennyiség terhére).
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: dacarbazin
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33690000-3

NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01AX04 ATC jelű dacarbazin hatóanyagú 200 mg hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz vagy
infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 4800 injekciós üveg plusz 30 százalék opció.
Ajánlattevőnek e részben kötelező termékválasztékot biztosítani 100mg hatóanyag-tartalmú készítményből.
E szállítási kötelezettség az összmennyiség maximum 10 százalékának erejéig áll fenn (az 200mg-os
mennyiség terhére).
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: idarubicin
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
a.) L01DB06 ATC jelű idarubicin hatóanyagú 5 mg hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 60 injekciós üveg plusz 30 százalék opció.
b.)
L01DB06 ATC jelű idarubicin hatóanyagú 10 mg hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 390 injekciós üveg plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.

Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: idarubicin
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
a.) L01DB06 ATC jelű idarubicin hatóanyagú 5 mg hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 60 injekciós üveg plusz 30 százalék opció.
b.)
L01DB06 ATC jelű idarubicin hatóanyagú 10 mg hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 390 injekciós üveg plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: alprostadil
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
C01EA01 ATC jelű alprostadil hatóanyagú 20mikrogramm (20mikrogramm/ml) hatóanyag-tartalmú
koncentrátum oldatos infúzióhoz 5x ampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 1140 doboz
plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: alprostadil
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
C01EA01 ATC jelű alprostadil hatóanyagú 20mikrogramm (20mikrogramm/ml) hatóanyag-tartalmú
koncentrátum oldatos infúzióhoz 5x ampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 1140 doboz
plusz 30 százalék opció.

B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)

Elnevezés: heparin natrium
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B01AB01 ATC jelű heparin natrium hatóanyagú, 25 000 NE hatóanyagtartalmú
oldatos injekció 5 x 5 ml injekciós üveg
kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 25 800 doboz plusz 30 százalék opció
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az

opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: heparin natrium
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B01AB01 ATC jelű heparin natrium hatóanyagú, 25 000 NE hatóanyagtartalmú
oldatos injekció 5 x 5 ml injekciós üveg
kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 25 800 doboz plusz 30 százalék opció
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.

Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: etamsylat
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B02BX01 ATC jelű etamsylat hatóanyagú 250mg (125mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 10x
ampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 10 200 doboz plusz 30 százalék opció
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: etamsylat
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B02BX01 ATC jelű etamsylat hatóanyagú 250mg (125mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 10x
ampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 10 200 doboz plusz 30 százalék opció
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: epinephrine (adrenalin)
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
C01CA24 ATC jelű epinephrine (adrenalin) hatóanyagú, 1000µg (1000µg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos
injekció 5x ampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből, 15 000 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: epinephrine (adrenalin)

Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
C01CA24 ATC jelű epinephrine (adrenalin) hatóanyagú, 1000µg (1000µg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos
injekció 5x ampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből, 15 000 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: metoprolol
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
C07AB02 ATC jelű metoprolol hatóanyagú 5mg (1mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x ampulla
kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 6000 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.

Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: metoprolol
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
C07AB02 ATC jelű metoprolol hatóanyagú 5mg (1mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x ampulla
kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 6 000 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: betametazin
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
H02AB01 ATC jelű 2 mg betamezonnal egyenértékű és 5 mg betametazonnal egyenértékű hatóanyagot
tartalmazó injekció 5x1 ml ampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 4 140 doboz plusz 30
százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: betametazon
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
H02AB01 ATC jelű 2 mg betamezonnal egyenértékű és 5 mg betametazonnal egyenértékű hatóanyagot
tartalmazó injekció 5x1 ml ampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 4 140 doboz plusz 30
százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: diclofenac
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M01AB05 ATC jelű diclofenac hatóanyagú 75mg/3ml hatóanyag-tartalmú oldatos intravénás injekció 5x
ampullában parenterális gyógyszerkészítményből 45 000 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: diclofenac
Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M01AB05 ATC jelű diclofenac hatóanyagú 75mg/3ml hatóanyag-tartalmú oldatos intravénás injekció 5x
ampullában parenterális gyógyszerkészítményből 45 000 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.

Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: guaifenesin
Rész száma: 21
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M03BX19 ATC jelű guaifenesin hatóanyagú 500 mg/10ml hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 10x10ml
ampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 10 200 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: guaifenesin
Rész száma: 22
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M03BX19 ATC jelű guaifenesin hatóanyagú 500 mg/10ml hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 10x10ml
ampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 10 200 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: neostigmin
Rész száma: 23
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
N07AA01 ATC jelű neostigmin hatóanyagú 0,5mg (0,5mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x
üvegampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 40 200 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: neostigmin
Rész száma: 24
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33690000-3

NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
N07AA01 ATC jelű neostigmin hatóanyagú 0,5mg (0,5mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x
üvegampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 40 200 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: diazepam
Rész száma: 25
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
N05BA01 ATC jelű diazepam hatóanyagú 10mg (5mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x ampulla
kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 9 000 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények

által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: diazepam
Rész száma: 26
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
N05BA01 ATC jelű diazepam hatóanyagú 10mg (5mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x ampulla
kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 9 000 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen

Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Dexamethason
Rész száma: 27
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
H02AB02 ATC jelű dexamethason hatóanyagú 4 mg (4 mg/ml) hatóanyagtartalmú
oldatos injekció 10 x ampulla kiszerelésű
parenterális gyógyszerkészítményből 19 200 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.

A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Dexamethason
Rész száma: 28
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
H02AB02 ATC jelű dexamethason hatóanyagú 4 mg (4 mg/ml) hatóanyagtartalmú
oldatos injekció 10 x ampulla kiszerelésű
parenterális gyógyszerkészítményből 19 200 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: mesna
Rész száma: 29
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
V03AF01 ATC jelű mesna hatóanyagú 400mg (100mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 15x ampulla
kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 1 140 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: mesna
Rész száma: 30
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
V03AF01 ATC jelű mesna hatóanyagú 400mg (100mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 15x ampulla
kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 1 140 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész

terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: protamine hydrochloride
Rész száma: 31
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
V03AB14 ATC jelű protamine hydrochloride hatóanyagú 5000NE (1000NE/ ml) hatóanyag-tartalmú oldatos
injekció parenterális gyógyszerkészítményből 27 000 ampulla plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen

Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: protamine hydrochloride
Rész száma: 32
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
V03AB14 ATC jelű protamine hydrochloride hatóanyagú 5000NE (1000NE/ ml) hatóanyag-tartalmú oldatos
injekció parenterális gyógyszerkészítményből 27 000 ampulla plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.

A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: metoclopramid
Rész száma: 33
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A03FA01 ATC jelű metoclopramid hatóanyagú 10mg (5mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 10x
ampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 35 400 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: metoclopramid
Rész száma: 34
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A03FA01 ATC jelű metoclopramid hatóanyagú 10mg (5mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 10x
ampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 35 400 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: claritromicin
Rész száma: 35
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J01FA09 ATC jelű claritromicin hatóanyagú 500mg (50mg/ml) hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhoz
való koncentrátumhoz parenterális gyógyszerkészítményből 10 200 injekciós üveg plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész

terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: claritromicin
Rész száma: 36
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J01FA09 ATC jelű claritromicin hatóanyagú 500mg (50mg/ml) hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhoz
való koncentrátumhoz parenterális gyógyszerkészítményből 10 200 injekciós üveg plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen

Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: vinblastin
Rész száma: 37
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01CA01 ATC jelű vinblastin hatóanyagú 5 mg (1 mg/ml) hatóanyagtartalmú
por és oldószer oldatos injekcióhoz 10 x
kiszerelésű porampulla és oldószer gyógyszerkészítményből 240 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.

A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: vinblastin
Rész száma: 38
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01CA01 ATC jelű vinblastin hatóanyagú 5 mg (1 mg/ml) hatóanyagtartalmú
por és oldószer oldatos injekcióhoz 10 x
kiszerelésű porampulla és oldószer gyógyszerkészítményből 240 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.f
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: cefepime
Rész száma: 39
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
a.)J01DE01 ATC jelű cefepime hatóanyagú 1 g hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz, por oldatos
injekcióhoz vagy infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 1380 injekciós üveg plusz 30 százalék
opció.
b.)J01DE01 ATC jelű cefepime hatóanyagú 2 g hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz, por oldatos
injekcióhoz vagy infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 3720 injekciós üveg plusz 30 százalék
opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: cefepime
Rész száma: 40
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
a.)J01DE01 ATC jelű cefepime hatóanyagú 1 g hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz, por oldatos
injekcióhoz vagy infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 1380 injekciós üveg plusz 30 százalék
opció.
b.)J01DE01 ATC jelű cefepime hatóanyagú 2 g hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz, por oldatos
injekcióhoz vagy infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 3720 injekciós üveg plusz 30 százalék
opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.

Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: cefazolin
Rész száma: 41
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J01DB04 ATC jelű cefazolin hatóanyagú 1g hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 50x
injekciós üveg kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 3000 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: cefazolin
Rész száma: 42
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J01DB04 ATC jelű cefazolin hatóanyagú 1g hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 50x
injekciós üveg kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 3000 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: dobutamin
Rész száma: 43
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
C01CA07 ATC jelű dobutamin hatóanyagú 250mg hatóanyag-tartalmú oldatos infúzió, por oldatos infúzióhoz
parenterális gyógyszerkészítményből 19 200 ampulla, porampulla plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: dobutamin
Rész száma: 44
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33690000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
C01CA07 ATC jelű dobutamin hatóanyagú 250mg hatóanyag-tartalmú oldatos infúzió, por oldatos infúzióhoz
parenterális gyógyszerkészítményből 19 200 ampulla, porampulla plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: tramadol
Rész száma: 45
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
a.) N02AX02 ATC jelű tramadol hatóanyagú 50mg (50mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x ampulla
kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 25 800 doboz plusz 30 százalék opció.
b.) N02AX02 ATC jelű tramadol hatóanyagú 100mg (50mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x
ampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 22 200 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.

Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: tramadol
Rész száma: 46
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
a.) N02AX02 ATC jelű tramadol hatóanyagú 50mg (50mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x ampulla
kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 25 800 doboz plusz 30 százalék opció.
b.) N02AX02 ATC jelű tramadol hatóanyagú 100mg (50mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 5x
ampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 22 200 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: aciclovir
Rész száma: 47
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J05AB01 ATC jelű aciclovir hatóanyagú 250mg (25mg/ml) hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhoz
való koncentrátumhoz vagy por oldatos infúzióhoz, 10x üveg, injekciós üveg kiszerelésű parenterális
gyógyszerkészítményből 1 500 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: aciclovir
Rész száma: 48
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J05AB01 ATC jelű aciclovir hatóanyagú 250mg (25mg/ml) hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhoz
való koncentrátumhoz vagy por oldatos infúzióhoz, 10x üveg, injekciós üveg kiszerelésű parenterális
gyógyszerkészítményből 1 500 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: N(2) - L- alanil- L- glutamin
Rész száma: 49
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05XB02 ATC jelű N(2) - L- alanil- L- glutamin hatóanyagú 20g hatóanyag- tartalmú koncentrátum oldatos
infúzióhoz 100ml 10x üveg kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 720 doboz plusz 30 százalék
opció.
C csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: arginin hidroclorid és glutaminsav
Rész száma: 50
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05XB01 ATC jelű arginin hidroclorid és glutaminsav hatóanyagú 15,805g és 11,03 g hatóanyag- tartalmú
oldatos infúzióhoz 500ml parenterális gyógyszerkészítményből 10 800 infúziós üveg plusz 30 százalék
százalék opció.
C csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az
alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.

Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90%-át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az alapmennyiség 90%-át elérte - 10 napon belül jogosult
egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények vételi jogának gyakorlását
nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az Intézmények
által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális rész
terhére történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§
(1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Tigecyclin
Rész száma: 51
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó
intézmények Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J01AA12 ATC jelű tigecyclin hatóanyagú 50 mg hatóanyagtartalmú
por oldatos infúzióhoz parenterális 10 x injekciós üveg kiszerelésű
gyógyszerkészítményből 960 doboz plusz 30 százalék opció.
C csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra. A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb
keretmegállapodás eredeti időtartamára meghatározott
mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges
külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral
azonos.Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint,
írásban értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri
az alapmennyiség 90 %át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az
alapmennyiség 90 %át
elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények
vételi jogának
gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az
Intézmények által a Teljesítési időszak alatt,
Keretmegállapodás időtartama alatt az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális
rész terhére történnek annak teljes kimerüléséig.
Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján az alapmennyiség
kimerülését követő közvetlen megrendelések útján.
Az opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra
vonatkozó kötelezettséget, hogy annak teljes
mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük
gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak abból a célból került kitöltésre, hogy a
hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Diclofenac és orphenadrin
Rész száma: 52
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó
intézmények Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M01AB55 ATC jelű 300 mg diclofenac és 120 mg orphenadrin hatóanyagtartalmú
oldatos infúzió parenterális 10 x üveg kiszerelésű
gyógyszerkészítményből 24 000 doboz plusz 30 százalék opció.
C csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra. A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb
keretmegállapodás eredeti időtartamára meghatározott
mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §. (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges
külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral
azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri
az alapmennyiség 90 %át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az
alapmennyiség 90 %át
elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények
vételi jogának
gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az
Intézmények által a Teljesítési időszak alatt,
Keretmegállapodás időtartama alatt az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális
rész terhére történnek annak teljes kimerüléséig.
Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225.§ (1) bekezdése alapján az alapmennyiség
kimerülését követő közvetlen megrendelések útján.
Az opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra
vonatkozó kötelezettséget, hogy annak teljes
mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük
gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak abból a célból került kitöltésre, hogy a
hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.

II.2.1)
Elnevezés: Dexmedetomidine
Rész száma: 53
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó
intézmények Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
N05CM18 ATC jelű dexmedetomidine hatóanyagú 200 μg (100 μg/ml) hatóanyagtartalmú
koncentrátum oldatos injekcióhoz parenterális 5 x
ampulla kiszerelésű gyógyszerkészítményből 3480 doboz plusz 30 százalék opció.
C csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra. A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb
keretmegállapodás eredeti időtartamára meghatározott
mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges
külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral
azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri
az alapmennyiség 90 %át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az
alapmennyiség 90 %át
elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények
vételi jogának

gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az
Intézmények által a Teljesítési időszak alatt,
Keretmegállapodás időtartama alatt az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális
rész terhére történnek annak teljes kimerüléséig.Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk.
6:225.§ (1) bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések
útján.
Az opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra
vonatkozó kötelezettséget, hogy annak teljes
mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük
gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak abból a célból került kitöltésre, hogy a
hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Természetes (sertéstüdő) foszfolipid frakció (surfactant)
Rész száma: 54
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó
intézmények Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A) R07AA02 ATC jelű természetes (sertéstüdő) foszfolipid frakció (surfactant) hatóanyagú, 120 mg (80 mg/
ml) hatóanyagtartalmú
endotracheopulmonális csepegtető szuszpenzió gyógyszerkészítményből 780 injekciós üveg plusz 30
százalék opció.
B) R07AA02 ATC jelű természetes (sertéstüdő) foszfolipid frakció (surfactant) hatóanyagú, 240 mg (80 mg/
ml) hatóanyagtartalmú
endotracheopulmonális csepegtető szuszpenzió gyógyszerkészítményből 600 injekciós üveg plusz 30
százalék opció.
C csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra. A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb
keretmegállapodás eredeti időtartamára meghatározott

mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges
külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral
azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri
az alapmennyiség 90 %át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az
alapmennyiség 90 %át
elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények
vételi jogának
gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az
Intézmények által a Teljesítési időszak alatt,
Keretmegállapodás időtartama alatt az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális
rész terhére történnek annak teljes kimerüléséig.
Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján az alapmennyiség
kimerülését követő közvetlen megrendelések útján.
Az opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük
gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak abból a célból került kitöltésre, hogy a
hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Human hemin
Rész száma: 55
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó
intézmények Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B06AB01 ATC jelű human hemin 250 mg (25 mg/ml) hatóanyagútartalmú
koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális 4 x ampulla kiszerelésű
gyógyszerkészítményből 36 doboz plusz 30 százalék opció.
C csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra. A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb
keretmegállapodás eredeti időtartamára meghatározott
mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges
külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral
azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri
az alapmennyiség 90 %át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az
alapmennyiség 90 %át
elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények
vételi jogának
gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az
Intézmények által a Teljesítési időszak alatt,
Keretmegállapodás időtartama alatt az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális
rész terhére történnek annak teljes kimerüléséig.
Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján az alapmennyiség
kimerülését követő közvetlen megrendelések útján.
Az opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra
vonatkozó kötelezettséget, hogy annak teljes
mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük
gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak abból a célból került kitöltésre, hogy a
hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen
II.2.1)
Elnevezés: Levosimendan
Rész száma: 56
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó
intézmények Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
C01CX08 ATC jelű levosimendan hatóanyagú 12,5 mg (2,5 mg/ml) hatóanyagtartalmú
koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 960 injekciós üveg plusz 30 százalék opció.
C csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra. A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb
keretmegállapodás eredeti időtartamára meghatározott
mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges
külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral
azonos.Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint,
írásban értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri
az alapmennyiség 90 %át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az

alapmennyiség 90 %át
elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények
vételi jogának
gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az
Intézmények által a Teljesítési időszak alatt,
Keretmegállapodás időtartama alatt az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális
rész terhére történnek annak teljes kimerüléséig.
Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján az alapmennyiség
kimerülését követő közvetlen megrendelések útján.
Az opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra
vonatkozó kötelezettséget, hogy annak teljes
mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük
gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak abból a célból került kitöltésre, hogy a
hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Colistimethate sodium
Rész száma: 57
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó
intézmények Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J01XB01 ATC jelű colistimethate sodium hatóanyagú 1 000 000 NE hatóanyagtartalmú
por oldatos injekcióhoz, infúzióhoz vagy inhalációs oldathoz
parenterális 10 x injekciós üveg kiszerelésű gyógyszerkészítményből 8400 doboz plusz 30 százalék opció.
C csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra. A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb
keretmegállapodás eredeti időtartamára meghatározott
mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges
külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral
azonos.Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint,
írásban értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri
az alapmennyiség 90 %át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az
alapmennyiség 90 %át
elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények
vételi jogának
gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az
Intézmények által a Teljesítési időszak alatt,
Keretmegállapodás időtartama alatt az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális
rész terhére történnek annak teljes kimerüléséig.
Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján az alapmennyiség
kimerülését követő közvetlen megrendelések útján.
Az opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra
vonatkozó kötelezettséget, hogy annak teljes
mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük
gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak abból a célból került kitöltésre, hogy a
hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Nalbuphin
Rész száma: 58
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó
intézmények Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
N02AF02 ATC jelű nalbuphin hatóanyagú, 20 mg (10 mg/ml) hatóanyag tartamú oldatos injekció parenterális
10 x ampulla kiszerelésű
gyógyszerkészítményből 7200 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra. A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb
keretmegállapodás eredeti időtartamára meghatározott
mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges
külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral
azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri
az alapmennyiség 90 %át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az
alapmennyiség 90 %át
elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények
vételi jogának
gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az
Intézmények által a Teljesítési időszak alatt,
Keretmegállapodás időtartama alatt az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális
rész terhére történnek annak teljes kimerüléséig.
Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján az alapmennyiség
kimerülését követő közvetlen megrendelések útján.
Az opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra
vonatkozó kötelezettséget, hogy annak teljes
mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük

gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak abból a célból került kitöltésre, hogy a
hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Nalbuphin
Rész száma: 59
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó
intézmények Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
N02AF02 ATC jelű nalbuphin hatóanyagú, 20 mg (10 mg/ml) hatóanyag tartamú oldatos injekció parenterális
10 x ampulla kiszerelésű
gyógyszerkészítményből 7200 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra. A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb
keretmegállapodás eredeti időtartamára meghatározott
mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges
külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral
azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri
az alapmennyiség 90 %át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az
alapmennyiség 90 %át

elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények
vételi jogának
gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az
Intézmények által a Teljesítési időszak alatt,
Keretmegállapodás időtartama alatt az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális
rész terhére történnek annak teljes kimerüléséig.
Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján az alapmennyiség
kimerülését követő közvetlen megrendelések útján.
Az opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra
vonatkozó kötelezettséget, hogy annak teljes
mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük
gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak abból a célból került kitöltésre, hogy a
hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Ranitidin
Rész száma: 60
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó
intézmények Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A02BA02 ATC jelű ranitidin hatóanyagú 50 mg (25 mg/ml) hatóanyagtartalmú
oldatos injekció parenterális 5 x ampulla kiszerelésű
gyógyszerkészítményből 10 200 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra. A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb
keretmegállapodás eredeti időtartamára meghatározott
mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges
külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral
azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri
az alapmennyiség 90 %át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az
alapmennyiség 90 %át
elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények
vételi jogának
gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az
Intézmények által a Teljesítési időszak alatt,
Keretmegállapodás időtartama alatt az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális
rész terhére történnek annak teljes kimerüléséig.
Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján az alapmennyiség
kimerülését követő közvetlen megrendelések útján.
Az opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra
vonatkozó kötelezettséget, hogy annak teljes
mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük
gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak abból a célból került kitöltésre, hogy a
hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Ranitidin
Rész száma: 61
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A02BA02 ATC jelű ranitidin hatóanyagú 50 mg (25 mg/ml) hatóanyagtartalmú
oldatos injekció parenterális 5 x ampulla kiszerelésű
gyógyszerkészítményből 10 200 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra. A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb
keretmegállapodás eredeti időtartamára meghatározott
mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges
külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral
azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri
az alapmennyiség 90 %át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az
alapmennyiség 90 %át
elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények
vételi jogának
gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az
Intézmények által a Teljesítési időszak alatt,
Keretmegállapodás időtartama alatt az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális
rész terhére történnek annak teljes kimerüléséig.
Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján az alapmennyiség
kimerülését követő közvetlen megrendelések útján.
Az opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra
vonatkozó kötelezettséget, hogy annak teljes
mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük
gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak abból a célból került kitöltésre, hogy a
hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Ropivakain
Rész száma: 62
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó
intézmények Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
N01BB09 ATC jelű ropivakain hatóanyagú:
a) 40 mg (2 mg/ml) hatóanyagtartalmú
oldatos injekció parenterális 5 x ampulla kiszerelésű gyógyszerkészítményből 1 080 doboz plusz 30
százalék opció;
b) 150 mg (7,5 mg/ml) hatóanyagtartalmú
oldatos injekció parenterális 5 x ampulla kiszerelésű gyógyszerkészítményből 540 doboz plusz 30
százalék opció;
c) 100 mg (10 mg/ml) hatóanyagtartalmú
oldatos injekció parenterális 5 x ampulla kiszerelésű gyógyszerkészítményből 840 doboz plusz 30
százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra. A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb
keretmegállapodás eredeti időtartamára meghatározott
mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.

Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges
külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral
azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri
az alapmennyiség 90 %át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az
alapmennyiség 90 %át
elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények
vételi jogának
gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az
Intézmények által a Teljesítési időszak alatt,
Keretmegállapodás időtartama alatt az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális
rész terhére történnek annak teljes kimerüléséig.
Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján az alapmennyiség
kimerülését követő közvetlen megrendelések útján.
Az opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra
vonatkozó kötelezettséget, hogy annak teljes
mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük
gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak abból a célból került kitöltésre, hogy a
hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Ropivakain
Rész száma: 63
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó
intézmények Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
N01BB09 ATC jelű ropivakain hatóanyagú:
a) 40 mg (2 mg/ml) hatóanyagtartalmú
oldatos injekció parenterális 5 x ampulla kiszerelésű gyógyszerkészítményből 1 080 doboz plusz 30
százalék opció;
b) 150 mg (7,5 mg/ml) hatóanyagtartalmú
oldatos injekció parenterális 5 x ampulla kiszerelésű gyógyszerkészítményből 540 doboz plusz 30
százalék opció;
c) 100 mg (10 mg/ml) hatóanyagtartalmú
oldatos injekció parenterális 5 x ampulla kiszerelésű gyógyszerkészítményből 840 doboz plusz 30
százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra. A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb
keretmegállapodás eredeti időtartamára meghatározott
mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges
külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral
azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri
az alapmennyiség 90 %át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az
alapmennyiség 90 %át
elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények
vételi jogának
gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az
Intézmények által a Teljesítési időszak alatt,
Keretmegállapodás időtartama alatt az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális
rész terhére történnek annak teljes kimerüléséig.
Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján az alapmennyiség
kimerülését követő közvetlen megrendelések útján.
Az opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra
vonatkozó kötelezettséget, hogy annak teljes
mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük
gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak abból a célból került kitöltésre, hogy a
hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)

Elnevezés: Mivacurium chloride
Rész száma: 64
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó
intézmények Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M03AC10 ATC jelű mivacurium chloride hatóanyagú 10 mg (2 mg/ml) hatóanyagtartalmú
oldatos injekció parenterális 5 x ampulla kiszerelésű
gyógyszerkészítményből 2 200 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra. A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb
keretmegállapodás eredeti időtartamára meghatározott
mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges
külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral
azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri
az alapmennyiség 90 %át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az
alapmennyiség 90 %át
elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények
vételi jogának

gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az
Intézmények által a Teljesítési időszak alatt,
Keretmegállapodás időtartama alatt az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális
rész terhére történnek annak teljes kimerüléséig.
Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján az alapmennyiség
kimerülését követő közvetlen megrendelések útján.
Az opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra
vonatkozó kötelezettséget, hogy annak teljes
mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük
gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak abból a célból került kitöltésre, hogy a
hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Mivacurium chloride
Rész száma: 65
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó
intézmények Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M03AC10 ATC jelű mivacurium chloride hatóanyagú 10 mg (2 mg/ml) hatóanyagtartalmú
oldatos injekció parenterális 5 x ampulla kiszerelésű
gyógyszerkészítményből 2 200 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra. A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb
keretmegállapodás eredeti időtartamára meghatározott
mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges
külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral
azonos.Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint,
írásban értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri
az alapmennyiség 90 %át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az
alapmennyiség 90 %át
elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények
vételi jogának
gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az
Intézmények által a Teljesítési időszak alatt,
Keretmegállapodás időtartama alatt az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális
rész terhére történnek annak teljes kimerüléséig.
Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján az alapmennyiség
kimerülését követő közvetlen megrendelések útján.
Az opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra
vonatkozó kötelezettséget, hogy annak teljes
mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük
gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak abból a célból került kitöltésre, hogy a
hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Liposzómába zárt doxorubicin komplex
Rész száma: 66
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó
intézmények Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01DB01 ATC jelű liposzómába zárt doxorubicin komplex hatóanyagú, 50 mg hatóanyagtartalmú
2 x üveg por, diszperzió és oldószer diszperziós
infúzió készítéséhez kiszerelésű gyógyszerkészítményből 432 doboz plusz 30 százalék opció.
C csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra. A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb
keretmegállapodás eredeti időtartamára meghatározott
mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges
külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral
azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri
az alapmennyiség 90 %át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az
alapmennyiség 90 %át
elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények
vételi jogának
gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az
Intézmények által a Teljesítési időszak alatt,
Keretmegállapodás időtartama alatt az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális
rész terhére történnek annak teljes kimerüléséig.
Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján az alapmennyiség
kimerülését követő közvetlen megrendelések útján.
Az opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra
vonatkozó kötelezettséget, hogy annak teljes
mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük
gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak abból a célból került kitöltésre, hogy a
hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)

Elnevezés: mannitol
Rész száma: 67
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BC01 ATC jelű mannitol hatóanyagú 50 g/500 ml hatóanyagtartalmú
oldatos infúzió parenterális gyógyszerkészítményből
9600 zsák plusz 30 százalék opció.
Termékválaszték vállalható: 25 g/250 ml hatóanyagtartalmú
készítményből.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint
meghosszabbíthatják további 12 hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott
mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre
nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó
egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a
megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90 %át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt
mennyiség az alapmennyiség 90 %át

elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az
Intézmények vételi jogának gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az
opciós jog gyakorlását az
Intézmények által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az
opcionális rész terhére
történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225. § (1)
bekezdése alapján az
alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az opcionális rész
vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége Intézmények által
megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került
feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak abból a célból került
kitöltésre, hogy a
hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: mannitol
Rész száma: 68
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BC01 ATC jelű mannitol hatóanyagú 50 g/500 ml hatóanyagtartalmú
oldatos infúzió parenterális gyógyszerkészítményből
9600 zsák plusz 30 százalék opció.
Termékválaszték vállalható: 25 g/250 ml hatóanyagtartalmú
készítményből.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint
meghosszabbíthatják további 12 hónapos időtartamra.

A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott
mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. §
(1) bekezdése alapján. Az opcionális részre
nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó
egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a
megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90 %át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt
mennyiség az alapmennyiség 90 %át
elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az
Intézmények vételi jogának gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az
opciós jog gyakorlását az
Intézmények által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az
opcionális rész terhére
történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225. § (1)
bekezdése alapján az
alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az opcionális rész
vonatkozásában Ajánlatkérő, mint
központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége
Intézmények által
megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került
feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak abból a célból került
kitöltésre, hogy a
hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Mannitol
Rész száma: 69
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BC01 ATC jelű mannitol hatóanyagú 20 g/100 ml hatóanyagtartalmú
oldatos infúzió parenterális gyógyszerkészítményből

123 600 zsák plusz 30 százalék opció.
Termékválaszték vállalható: 50 g/250 ml vagy 100 g/500 ml hatóanyagtartalmú
készítményből.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint
meghosszabbíthatják további 12 hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott
mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre
nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó
egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a
megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90 %át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt
mennyiség az alapmennyiség 90 %át
elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az
Intézmények vételi jogának gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az
opciós jog gyakorlását az
Intézmények által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az
opcionális rész terhére
történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225. § (1)
bekezdése alapján az
alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az opcionális rész
vonatkozásában Ajánlatkérő, mint
központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége
Intézmények által

megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került
feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak abból a célból került
kitöltésre, hogy a
hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: mannitol
Rész száma: 70
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BC01 ATC jelű mannitol hatóanyagú 20 g/100 ml hatóanyagtartalmú
oldatos infúzió parenterális gyógyszerkészítményből
123 600 zsák plusz 30 százalék opció.
Termékválaszték vállalható: 50 g/250 ml vagy 100 g/500 ml hatóanyagtartalmú
készítményből.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint
meghosszabbíthatják további 12 hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott
mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre
nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó
egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a
megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90 %át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt
mennyiség az alapmennyiség 90 %át
elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az
Intézmények vételi jogának gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az
opciós jog gyakorlását az
Intézmények által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az
opcionális rész terhére
történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225. § (1)
bekezdése alapján az alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az
opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint
központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége
Intézmények által
megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került
feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak abból a célból került
kitöltésre, hogy a
hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Rocuronium-bromid
Rész száma: 71
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M03AC09 ATC jelű rocuroniumbromid
hatóanyagú 50 mg (10 mg/ml) hatóanyagtartalmú
oldatos injekció parenterális 1 x ampulla kiszerelésű
gyógyszerkészítményből 42 000 doboz plusz 30 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra. A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb
keretmegállapodás eredeti időtartamára meghatározott
mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges
külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral
azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri
az alapmennyiség 90 %át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az
alapmennyiség 90 %át
elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények
vételi jogának
gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az
Intézmények által a Teljesítési időszak alatt,
Keretmegállapodás időtartama alatt az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális
rész terhére történnek annak teljes kimerüléséig.
Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján az alapmennyiség
kimerülését követő közvetlen megrendelések útján.
Az opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra
vonatkozó kötelezettséget, hogy annak teljes
mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük
gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak abból a célból került kitöltésre, hogy a
hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)

Elnevezés: Rocuronium-bromid
Rész száma: 72
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M03AC09 ATC jelű rocuroniumbromid
hatóanyagú 50 mg (10 mg/ml) hatóanyagtartalmú
oldatos injekció parenterális 1 x ampulla kiszerelésű
gyógyszerkészítményből 42 000 doboz plusz 30 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra. A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb
keretmegállapodás eredeti időtartamára meghatározott
mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre nem lehetséges
külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral
azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a megrendelt mennyiség eléri
az alapmennyiség 90 %át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt mennyiség az
alapmennyiség 90 %át
elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az Intézmények
vételi jogának

gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az opciós jog gyakorlását az
Intézmények által a Teljesítési időszak alatt,
Keretmegállapodás időtartama alatt az alapmennyiségen túli további megrendelések az opcionális
rész terhére történnek annak teljes kimerüléséig.
Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján az alapmennyiség
kimerülését követő közvetlen megrendelések útján.
Az opcionális rész vonatkozásában Ajánlatkérő, mint központi beszerző szerv nem vállal arra
vonatkozó kötelezettséget, hogy annak teljes
mennyisége Intézmények által megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük
gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak abból a célból került kitöltésre, hogy a
hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Adszorbeált tetanusz vakcina
Rész száma: 73
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J07AM01 ATC jelű adszorbeált tetanusz vakcina (tartósítószer nélkül) hatóanyagú, legalább 40 NE /0,5 ml
oltási dózist
tartalmazó szuszpenziós injekció parenterális gyógyszerkészítményből 70 000 előretöltött fecskendő/
fecskendő + tű plusz plusz
30 százalék opció.
2019. január 1-től 2019. július 31.-ig tartó teljesítés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint
meghosszabbíthatják további 12 hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott
mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
alapmennyiséget.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározza az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése
alapján. Az opcionális részre
nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó
egységárral azonos.
Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőt a Keretmegállapodásban foglaltak szerint, írásban
értesíteni, amennyiben a
megrendelt mennyiség eléri az alapmennyiség 90 %át.
Ajánlatkérő - Szállító Keretmegállapodás szerinti azon közlésétől számítva, amely szerint az
összességében megrendelt
mennyiség az alapmennyiség 90 %át
elérte - 10 napon belül jogosult egyoldalú Szállítónak címzett írásbeli nyilatkozattal az
Intézmények vételi jogának gyakorlását nem engedélyezni. Amennyiben Ajánlatkérő engedi az
opciós jog gyakorlását az
Intézmények által a Teljesítési időszak alatt, az alapmennyiségen túli további megrendelések az
opcionális rész terhére
történnek annak teljes kimerüléséig. Az opciós jogot Intézmények gyakorolják Ptk. 6:225. § (1)
bekezdése alapján az
alapmennyiség kimerülését követő közvetlen megrendelések útján. Az opcionális rész
vonatkozásában Ajánlatkérő, mint
központi beszerző szerv nem vállal arra vonatkozó kötelezettséget, hogy annak teljes mennyisége
Intézmények által
megrendelésre kerül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került
feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak abból a célból került
kitöltésre, hogy a
hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok
Az eljárásban -valamennyi rész tekintetében-nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
azalkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerint
meghatározottkizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan
ajánlattevőt,alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel
szemben a III.1.1) pontbanmeghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet Kbt. 64. §. (1)-(2) bekezdésben előírtakra.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) (3)bekezdései alapján az közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának,

valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Akr.) 2.-4. § illetve 6.§ és 7.§-a szerint egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt nyilatkozatot kell tennie az eljárásban előírt kizáró okok fenn nem állásáról.
Akr. 3. §.(2) és (3) bek. alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös
ajánlattevőkmindegyikének külön kell benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Kbt. 69. § szerint ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a kizáró okok előzetes ellenőrzésére köteles
az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni.
Ajánlattevő- Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint- csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés
teljesítéséheznem vesz igénybe Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. Anyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a
már ismert alvállalkozókmegjelölését.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az Akr. 15. §-a
irányadó.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőnek, illetve
alkalmasságigazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek Akr. 2. § - 16.§ szerint kell igazolnia
- ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)bekezdése, illetve adott esetben 69. §. (6) bekezdése szerinti felhívása
esetén - hogy nem tartozik a Kbt. 62. §(1) és (2) bekezdéseiben előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbiakra:
a) ajánlatkérő köteles alkalmazni a Kbt. 74. § (1) bekezdésben foglaltakat;
b) ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 74. § (2) bekezdését;
c) a kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak e hirdetmény feladásának napjánál nem
régebbi keltezésűeknek kell lenniük és jelen eljárásra vonatkozóan kell kiállítani őket, az Akr. 7. § és
16. § (2) szerinti kivétellel.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő Kbt. 69. (2) bekezdése
alapján az alkalmassági kritériumokat az egységes európai közbeszerzésidokumentumba foglalt
nyilatkozat alapján ellenőrzi előzetesen
Akr. 2. §. (5) alapján az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja
ajánlattevőkés adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetek egyszerű nyilatkozatát az egységes
európai közbeszerzésidokumentumban, és nem kéri az alkalmassági követelmények féltüntetését a
formanyomtatványban.
Ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására csatolnia kell a közbeszerzés tárgyából (gyógyszer
értékesítése) származó nettó árbevételérőlszóló nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
Az újonnan piacra lépő szervezetnek minősülés esetén amennyiben az ajánlattevő olyan időpontban
jön létre,hogy a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan
nem tud nyilatkozatottenni, akkor mérlegfordulónappal lezárt üzleti évekre vonatkozóan, ha ez sem
lehetséges, úgy működésmegkezdésétől felhívás feladásáig terjedő időszakra vonatkozóan kell
nyilatkozatot tenni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító
felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a
közbeszerzés tárgya (gyógyszer értékesítés) szerinti nettó árbevétele-részenként nem éri el a nettó
5 millió Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem alkalmaz műszaki
és szakmai alkalmassági követelményt Kbt. 65. §. (2) bekezdés alapján,tekintettel arra, hogy
az ajánlatkérő által alkalmazott pénzügyi alkalmassági feltétel elegendő az ajánlattevők
alkalmasságának megítéléséhez. Ajánlatkérő előírta az érvényes ajánlat feltételeként a jogszabályok
által megkövetelt valamennyi olyan műszaki, szakmai követelményt (gyógyszer-nagykereskedelmivagy gyógyszergyártásra jogosító engedély, illetve a megajánlott gyógyszerkészítmények
megfelelőségére,forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi előírások ), amely előírások
alkalmasak arra, hogy a nyertesajánlattevő részéről a teljesítés biztosítva legyen, így a beszerzés
egyedi jellemzői alapján a teljesítésmegfelelősége szempontjából műszaki és szakmai alkalmassági
feltétel előírása nem szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Keretmegállapodás alapján az Intézményeket terheli fizetési kötelezettség a gyógyszer
megrendelésekvonatkozásában a szállítókkal (nyertes ajánlattevőkkel) szemben. Intézmény előleget nem
fizet. Ajánlatkérőrészszámlázási lehetőséget Kbt. 135.§.(5) alapján nem biztosít. A fizetés egyebekben a Kbt.
135.§ a Ptk.6:130. § (3) bekezdése, valamint a 1997.évi LXXXIII. törvény 9/A.§ alapján történik.Ajánlatkérő
tájékoztatja azajánlattevőket, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény 9/A.§ alapján azIntézmények fizetési határideje a számla kézhezvételétől számított 60 (hatvan)
nap.Az elszámolás, a kifizetésés az ajánlat pénzneme HUF.
Egyéb vonatkozó jogszabályok:
2007.évi CXXVII. törvény
2017. évi CLI. törvény 138.§.
Ajánlatkérő a keretmegállapodásban jólteljesítési kötbért, jólteljesítési biztosítékot illetve késedelmi kötbért
írelő. A további részletes finanszírozási feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Elektronikusan: https://ekek.aeek.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Kbt.105.§.(1)bek.a) pontja szerinti 1 ajánlattevővel megkötendő keretmegállapodás megkötésére
irányul,amely alapján a KM meghatározott feltételek szerint Intézmények általi közvetlen
megrendelésre kerül sor46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján.
2. Ajánlatkérő valamennyi rész vonatkozásában Kbt. 76.§.(2)bek.a) pontja szerinti legalacsonyabb
ár értékelésiszempontot alkalmaz a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének
sajátos szabályairól szóló16/2012 (II.16.) Korm.rendelet 6.§.(3)bek.alapján.
3. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az
ajánlatbanmegnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlati határidő lejártáig elektronikusan.
4. Ajánlatkérő a Kbt.66.§(6)bek a)ésb) pontok szerint nem írja elő az ajánlattevőknek, hogy
ajánlatukban jelöljékmeg a közbeszerzésének azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván bevonni, semazt, hogy ezen részek tekintetében nevezze meg a már ismert
alvállalkozókat.
5. Kbt.61.§(1)bek. értelmében ajánlatkérő közli, hogy változatot csak - nem változatot képező ajánlatbenyújtása esetén lehet benyújtani, ebben az esetben a változatokat az alapajánlattal (1.
változattal) kezdődőenszámozni kell.
6. Kbt.35.§.(8)bek. alapján ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását sem
azajánlattételhez, sem a szerződéskötéshez.
7. Ajánlatkérő Akr.30.§(4)bek. szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági
minimumkövetelmények szigorúbbak a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez
képest.
8. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben ezen ajánlati felhívás által
érintett hatóanyagokra vonatkozóan korábbi érvényes és hatályos keretmegállapodása van az
ajánlatkérőnek, úgy jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő keretmegállapodás kizárólag a
korábbi keretmegállapodáshatályának lejárta után léphet hatályba.
9. Az egyes részek leírásában megadott betűvel jelölt teljesítési időszakok a teljes szerződéses
időszak alábbiak szerinti időtartamait jelölik:
A csoport szerinti teljesítés a szerződéses időszak 1-6 hónapja
B csoport szerinti teljesítés a szerződéses időszak 7-12 hónapja
C csoport szerinti teljesítés a szerződéses időszak 1-12 hónapja
10. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárással kapcsolatos egyéb lényeges információkat
aközbeszerzési dokumentum tartalmazza.
11. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Akr.13. §. alapján kell ajánlattevőnek
eljárnia.
12. Ajánlatkérő Kbt.75.§(6)bek. alapján megadja, hogy nem alkalmazza a 75. §(2) bek. e) pontját.
13. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: dr. Dessewffy Anna (lajtstrom szám: OO668)
14.Kbt.31.§.(5)bek. alapján jelen közbeszerzési eljárás elektronikus úton történik.

15.Kbt.41.§.(4)bek. alapján nyilatkozatok legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott
vagyelektronikus dokumentumban nyújthatóak be ajánlattevők részéről.Minden kommunikáció EKP
portálonkeresztül történik.
16. Ajánlatok benyújtásához olyan informatikai feltételekre van szükség, mint legalább fokozott
biztonságúelektronikus aláírás, internetkapcsolat, ECDL szintű informatikai ismeret, személyi
számítógép, szkenner, PDFformátumot előállító szoftver.
17.Ajánlati kötöttség ideje TED hirdetmény kezelő felülete miatt került 2 hónapban került
megjelölésre. Ajánlatikötöttség valós ideje Kbt. 81. §. (11)bek. alapján 60 nap az ajánlattételi határidő
lejártától kezdődően.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §. szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (5591/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: orszagos.beszerzes@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekek.aeek.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekek.aeek.hu/ (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: https://ekek.aeek.hu/ (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám:

Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények gyógyszerellátásának biztosítása-GYO-19/2018/
KM
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények gyógyszerellátásának biztosítása-GYO-019/2018/KM
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: doxorubicin
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
a) 10mg (2mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz, oldatos injekció, por oldatos
injekcióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 2700 injekciós üveg kiszerelésű plusz 30 százalék opció.
b) 50mg (2mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz, oldatos injekció, por oldatos
injekcióhoz parenterális gyógyszerkészítmény 6000 injekciós üveg kiszerelésű plusz 50 százalék opció.
Termékválaszték vállalható 100mg (2mg/ml) hatóanyag-tartalmú készítményre.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
. A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti
időtartamára meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből összegéből
áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: doxorubicin
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01DB01 ATC jelű, doxorubicin hatóanyagú
a) 10mg (2mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz, oldatos injekció, por oldatos
injekcióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 2700 injekciós üveg kiszerelésű plusz 30 százalék opció
b) 50mg (2mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz, oldatos injekció, por oldatos
injekcióhoz parenterális gyógyszerkészítmény 6000 injekciós üveg kiszerelésű plusz 50 százalék opció.
Termékválaszték vállalható 100mg (2mg/ml) hatóanyag-tartalmú készítményre.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
. A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti
időtartamára meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen

Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből összegéből
áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: cyclophosphamid
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01AA01 ATC jelű cyclophosphamid hatóanyagú
a) 500mg hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből
3420 injekciós üveg kiszerelésű plusz 50 százalék opció
b.) 1000mg hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 8400 injekciós üveg kiszerelésű plusz 50 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
. A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti
időtartamára meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: cyclophosphamid
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01AA01 ATC jelű cyclophosphamid hatóanyagú
a) 500mg hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből
3420 injekciós üveg kiszerelésű plusz 50 százalék opció.
b.) 1000mg hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 8400 injekciós üveg kiszerelésű plusz 50 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.

További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: oxaliplatin
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01XA03 ATC jelű oxaliplatin hatóanyagú
a.) 50mg (5mg/ml) hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhoz, koncentrátum oldatos infúzióhoz,
koncentrátumhoz való por oldatos infúzióhoz, parenterális gyógyszerkészítményből 3000 injekciós üveg,
injekciós tartály kiszerelésű plusz 70 százalék opció.
b.) 100mg (5mg/ml) hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhoz vagy koncentrátum oldatos infúzióhoz vagy
koncentrátumhoz való por oldatos infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 15 600 injekciós üveg
injekciós tartály kiszerelésű plusz 70 százalék opció.
Termékválaszték vállalható 150mg és/vagy 200mg (5mg/ml) hatóanyag-tartalmú készítményre.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: oxaliplatin
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01XA03 ATC jelű oxaliplatin hatóanyagú
a.) 50mg (5mg/ml) hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhoz, koncentrátum oldatos infúzióhoz,
koncentrátumhoz való por oldatos infúzióhoz, parenterális gyógyszerkészítményből 3000 injekciós üveg,
injekciós tartály kiszerelésű plusz 70 százalék opció.
b.) 100mg (5mg/ml) hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhoz vagy koncentrátum oldatos infúzióhoz vagy
koncentrátumhoz való por oldatos infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 15 600 injekciós üveg
injekciós tartály kiszerelésű plusz 70 százalék opció.
Termékválaszték vállalható 150mg és/vagy 200mg (5mg/ml) hatóanyag-tartalmú készítményre.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: carboplatin
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01XA02 ATC jelű carboplatin hatóanyagú
a.) 50mg hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 1860
injekciós üveg kiszerelésű plusz 50 százalék opció.
b.) 150mg hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 3900
injekciós üveg kiszerelésű plusz 50 százalék opció.
c.) 450mg hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 11400
injekciós üveg kiszerelésű plusz 50 százalék opció.

A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: carboplatin
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

L01XA02 ATC jelű carboplatin hatóanyagú
a.) 50mg hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 1860
injekciós üveg kiszerelésű plusz 50 százalék opció.
b.) 150mg hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 3900
injekciós üveg kiszerelésű plusz 50 százalék opció.
c.) 450mg hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 11400
injekciós üveg kiszerelésű plusz 50 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: epirubicin
Rész száma: 9

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01DB03 ATC jelű epirubicin hatóanyagú
a.) 10mg hatóanyag-tartalmú oldatos injekció vagy infúzió, koncentrátum oldatos injekcióhoz és infúzióhoz
gyógyszerkészítményből 2700 injekciós üveg, ampulla plusz 100 százalék opció.
b.) 50mg hatóanyag-tartalmú oldatos injekció vagy infúzió, koncentrátum oldatos injekcióhoz és infúzióhoz
gyógyszerkészítményből 4800 injekciós üveg vagy ampulla plusz 100 százalék opció.
c.) 50 vagy 100mg hatóanyag-tartalmú oldatos injekció vagy infúzió, koncentrátum oldatos injekcióhoz és
infúzióhoz 100mg hatóanyag-tartalmú gyógyszerkészítményből 1800 injekciós üveg, ampulla kiszerelésű
vagy 50mg hatóanyag-tartalmú gyógyszerkészítményből 3600 injekciós üveg, ampulla kiszerelésű plusz 100
százalék opció.
Termékválaszték vállalható 150mg és/vagy 200mg hatóanyag-tartalmú készítményre.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: epirubicin
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01DB03 ATC jelű epirubicin hatóanyagú
a.) 10mg hatóanyag-tartalmú oldatos injekció vagy infúzió, koncentrátum oldatos injekcióhoz és infúzióhoz
gyógyszerkészítményből 2700 injekciós üveg, ampulla plusz 100 százalék opció.
b.) 50mg hatóanyag-tartalmú oldatos injekció vagy infúzió, koncentrátum oldatos injekcióhoz és infúzióhoz
gyógyszerkészítményből 4800 injekciós üveg vagy ampulla plusz 100 százalék opció.
c.) 50 vagy 100mg hatóanyag-tartalmú oldatos injekció vagy infúzió, koncentrátum oldatos injekcióhoz és
infúzióhoz 100mg hatóanyag-tartalmú gyógyszerkészítményből 1800 injekciós üveg, ampulla kiszerelésű
vagy 50mg hatóanyag-tartalmú gyógyszerkészítményből 3600 injekciós üveg, ampulla kiszerelésű plusz 100
százalék opció.
Termékválaszték vállalható 150mg és/vagy 200mg hatóanyag-tartalmú készítményre.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: irinotecan
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01XX19 ATC jelű irinotecan hatóanyagú
a.) 40mg (20mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 1200 injekciós üveg, injekciós PP tartály kiszerelésű plusz 30 százalék opció.
b.) 500mg (20mg/ml) vagy 300mg (20mg/ml) hatóanyag-tartalmú hatóanyag- tartalmú koncentrátum oldatos
infúzióhoz 500mg hatóanyag-tartalmú gyógyszerkészítményből 6000 injekciós üveg, injekciós PP tartály
kiszerelésű vagy 300mg hatóanyag-tartalmú gyógyszerkészítményből 10 000 injekciós üveg, injekciós PP
tartály kiszerelésű plusz 50 százalék opció.
Termékválaszték vállalható: 300mg vagy 500mg (20mg/ml) hatóanyag-tartalmú készítményre.
Ajánlattevőnek ezen alrészben kötelező termékválasztékot biztosítani 100mg (20mg/ml) hatóanyag-tartalmú
készítményből. E szállítási kötelezettség az összmennyiség maximum 25 százalékának erejéig áll fenn.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.

További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: irinotecan
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01XX19 ATC jelű irinotecan hatóanyagú
a.) 40mg (20mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 1200 injekciós üveg, injekciós PP tartály kiszerelésű plusz 30 százalék opció.
b.) 500mg (20mg/ml) vagy 300mg (20mg/ml) hatóanyag-tartalmú hatóanyag- tartalmú koncentrátum oldatos
infúzióhoz 500mg hatóanyag-tartalmú gyógyszerkészítményből 6000 injekciós üveg, injekciós PP tartály
kiszerelésű vagy 300mg hatóanyag-tartalmú gyógyszerkészítményből 10s000 injekciós üveg, injekciós PP
tartály kiszerelésű plusz 50 százalék opció.
Termékválaszték vállalható: 300mg vagy 500mg (20mg/ml) hatóanyag-tartalmú készítményre.
Ajánlattevőnek ezen alrészben kötelező termékválasztékot biztosítani 100mg (20mg/ml) hatóanyag-tartalmú
készítményből. E szállítási kötelezettség az összmennyiség maximum 25 százalékának erejéig áll fenn.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: paclitaxel
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01CD01 ATC jelű paclitaxel hatóanyagú
a.) 30mg (6mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 2280 injekciós üveg plusz 40 százalék opció.
b.) 100mg (6mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 2760 injekciós üveg plusz 100 százalék opció.
Termékválaszték választható: 150mg (6mg/ml) hatóanyag-tartalmú készítményre.
c.) 300mg (6mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 6300 injekciós üveg plusz 100 százalék opció.
Termékválaszték választható: 600mg (6mg/ml) hatóanyag-tartalmú készítményre.
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: paclitaxel
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01CD01 ATC jelű paclitaxel hatóanyagú
a.) 30mg (6mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 2280 injekciós üveg plusz 40 százalék opció.

b.) 100mg (6mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből injekciós üveg plusz 100 százalék opció.
Termékválaszték választható: 150mg (6mg/ml) hatóanyag-tartalmú készítményre.
c.) 300mg (6mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 6000 injekciós üveg plusz 100 százalék opció.
Termékválaszték választható: 600mg (6mg/ml) hatóanyag-tartalmú készítményre.
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: fluorouracil
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01BC02 ATC jelű fluorouracil hatóanyagú
1000mg (50mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz, oldatos injekció vagy infúzió
parenterális gyógyszerkészítményből 80 000 üveg, injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
Termékválaszték vállalható 500 és/vagy 5000 mg-os hatóanyag-tartalmú készítményre.
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.

II.2.1)
Elnevezés: fluorouracil
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01BC02 ATC jelű fluorouracil hatóanyagú
1000mg (50mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz, oldatos injekció vagy infúzió
parenterális gyógyszerkészítményből 80 000 üveg, injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
Termékválaszték vállalható 500 és/vagy 5000 mg-os hatóanyag-tartalmú készítményre.
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: gemcitabin
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01BC05 ATC jelű gemcitabin hatóanyagú
a.) 200mg hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhoz, koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 4800 injekciós üveg kiszerelésű plusz 40 százalék opció.
b.) 1000mg hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhoz, koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 12 000 injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
Termékválaszték vállalható 1500mg és/vagy 2000mg hatóanyag-tartalmú készítményre.
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: gemcitabin
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01BC05 ATC jelű gemcitabin hatóanyagú
a.) 200mg hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhoz, koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 4800 injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
b.) 1000mg hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhoz, koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 12 000 injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
Termékválaszték vállalható 1500mg és/vagy 2000mg hatóanyag-tartalmú készítményre.
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen

Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: docetaxel
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01CD02 ATC jelű docetaxel hatóanyagú
a.) 20mg hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz, koncentrátum és oldószer oldatos infúzióhoz
parenterális gyógyszerkészítményből 2400 injekciós üveg kiszerelésű plusz 50 százalék opció.
b.) 80mg hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz, koncentrátum és oldószer oldatos infúzióhoz
parenterális gyógyszerkészítményből 4200 injekciós üveg kiszerelésű plusz 50 százalék opció.
c.) 120 vagy 130 vagy 140 vagy 160mg hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz, koncentrátum
és oldószer oldatos infúzióhoz 140 mg hatóanyag-tartalmú gyógyszerkészítményből 3600 injekciós üveg
kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: docetaxel
Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01CD02 ATC jelű docetaxel hatóanyagú
a.) 20mg hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz, koncentrátum és oldószer oldatos infúzióhoz
parenterális gyógyszerkészítményből 2400 injekciós üveg kiszerelésű plusz 50 százalék opció.
b.) 80mg hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz, koncentrátum és oldószer oldatos infúzióhoz
parenterális gyógyszerkészítményből 4200 injekciós üveg kiszerelésű plusz 50 százalék opció.
c.) 120 vagy 130 vagy 140 vagy 160mg hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz, koncentrátum
és oldószer oldatos infúzióhoz 140 mg hatóanyag-tartalmú gyógyszerkészítményből 3600 injekciós üveg
kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: cisplatin
Rész száma: 21
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01XA01 ATC jelű cisplatin hatóanyagú
a.) 10mg (0,5mg/ml vagy 1mg/ml) vagy 25mg (0,5mg/ml vagy 1mg/ml) vagy 20mg (1mg/ml) koncentrátum
oldatos infúzióhoz 10mg hatóanyag-tartalmú gyógyszerkészítményből 2400 vagy 20mg hatóanyag-tartalmú
gyógyszerkészítményből 1200 vagy 25mg hatóanyag-tartalmú gyógyszerkészítményből 960 injekciós üveg
kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
Termékválaszték vállalható: 10mg és/vagy 20mg és/vagy 25mg hatóanyag-tartalmú készítményre.
b.) 50mg (0,5mg/ml vagy 1mg/ml) vagy 100mg (1mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos
infúzióhoz gyógyszerkészítményből 50mg hatóanyag-tartalmú gyógyszerkészítményből 15 000 vagy 100mg
hatóanyag-tartalmú gyógyszerkészítményből 7500 injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
Termékválaszték vállalható: 50mg és/ vagy100mg hatóanyag-tartalmú készítményre
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: cisplatin
Rész száma: 22
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01XA01 ATC jelű cisplatin hatóanyagú
a.) 10mg (0,5mg/ml vagy 1mg/ml) vagy 25mg (0,5mg/ml vagy 1mg/ml) vagy 20mg (1mg/ml) koncentrátum
oldatos infúzióhoz 10mg hatóanyag-tartalmú gyógyszerkészítményből 2400 vagy 20mg hatóanyag-tartalmú
gyógyszerkészítményből 1200 vagy 25mg hatóanyag-tartalmú gyógyszerkészítményből 960 injekciós üveg
kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
Termékválaszték vállalható: 10mg és/vagy 20mg és/vagy 25mg hatóanyag-tartalmú készítményre.

b.) 50mg (0,5mg/ml vagy 1mg/ml) vagy 100mg (1mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos
infúzióhoz gyógyszerkészítményből 50mg hatóanyag-tartalmú gyógyszerkészítményből 15 000 vagy 100mg
hatóanyag-tartalmú gyógyszerkészítményből 7500 injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
Termékválaszték vállalható: 50mg és/ vagy100mg hatóanyag-tartalmú készítményre
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: mitoxantron
Rész száma: 23
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33690000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01DB07 ATC jelű mitoxantron hatóanyagú
a.) 10mg (2mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz, oldatos injekció
parenterális gyógyszerkészítményből 210 injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
b.) 20mg (2mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz, oldatos injekció
parenterális gyógyszerkészítményből 360 injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)

Elnevezés: mitoxantron
Rész száma: 24
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01DB07 ATC jelű mitoxantron hatóanyagú
a.) 10mg (2mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz, oldatos injekció
parenterális gyógyszerkészítményből 210 injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
b.) 20mg (2mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz, oldatos injekció
parenterális gyógyszerkészítményből 360 injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: cytarabin
Rész száma: 25
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01BC01 ATC jelű cytarabin hatóanyagú
a.) 100mg hatóanyag-tartalmú oldatos injekció, oldatos injekció vagy infúzió, por és oldószer oldatos
injekcióhoz; por oldatos injekcióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 2 400 injekciós üveg, injekciós
üveg + oldószer ampulla kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
b.) 1000mg hatóanyag-tartalmú oldatos injekció, oldatos injekció vagy infúzió, por és oldószer oldatos
injekcióhoz, por oldatos injekcióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 6 000 injekciós üveg, injekciós
üveg + oldószer kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre

kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: cytarabin
Rész száma: 26
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01BC01 ATC jelű cytarabin hatóanyagú
a.) 100mg hatóanyag-tartalmú oldatos injekció, oldatos injekció vagy infúzió, por és oldószer oldatos
injekcióhoz por oldatos injekcióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 2 400 injekciós üveg, injekciós
üveg + oldószer ampulla kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
b.) 1000mg hatóanyag-tartalmú oldatos injekció, oldatos injekció vagy infúzió, por és oldószer oldatos
injekcióhoz, por oldatos injekcióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 6 000 injekciós üveg, injekciós
üveg + oldószer kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: etoposid
Rész száma: 27
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01CB01 ATC jelű etoposid hatóanyagú
a) 100mg (20mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 4 800 injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
Termékválaszték vállalható 50mg hatóanyag-tartalmú készítményre
b.) 200mg (20mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 4 800 injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: etoposid
Rész száma: 28
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01CB01 ATC jelű etoposid hatóanyagú
a) 100mg (20mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 4 800 injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
Termékválaszték vállalható 50mg hatóanyag-tartalmú készítményre
b.) 200mg (20mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 4 800 injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: busulfan
Rész száma: 29
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01AB01 ATC jelű busulfan hatóanyagú 60mg (6mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos
infúzióhoz 8x injekciós üveg, ampulla kiszerelésű gyógyszerkészítményből 60 doboz plusz 200 százalék
opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: busulfan
Rész száma: 30
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01AB01 ATC jelű busulfan hatóanyagú 60mg (6mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos
infúzióhoz 8x injekciós üveg, ampulla kiszerelésű gyógyszerkészítményből 60 doboz plusz 200 százalék
opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: vinorelbin
Rész száma: 31
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01CA04 ATC jelű vinorelbin hatóanyagú
a.) 10mg (10mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 1 200 injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
b.) 50mg (10mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 720 injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: vinorelbin
Rész száma: 32
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01CA04 ATC jelű vinorelbin hatóanyagú
a.) 10mg (10mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 1 200 injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
b.) 50mg (10mg/ml) hatóanyag-tartalmú koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális
gyógyszerkészítményből 720 injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: fludarabine
Rész száma: 33
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

L01BB05 ATC jelű fludarabine hatóanyagú 50mg hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz vagy
infúzióhoz, koncentrátum oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 780
injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: fludarabine
Rész száma: 34
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33690000-3

NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01BB05 ATC jelű fludarabine hatóanyagú 50mg hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz vagy
infúzióhoz, koncentrátum oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 780
injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: topotecan
Rész száma: 35
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01XX17 ATC jelű topotecan hatóanyagú 4mg hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhoz való
koncentrátumhoz, koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 900 üveg, injekciós
üveg plusz 100 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)

Elnevezés: topotecan
Rész száma: 36
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
L01XX17 ATC jelű topotecan hatóanyagú 4mg hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhoz való
koncentrátumhoz, koncentrátum oldatos infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 900 üveg, injekciós
üveg plusz 100 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: calcium folinat
Rész száma: 37
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
a.) V03AF03 ATC jelű calcium folinat hatóanyagú 100mg (10mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció
parenterális gyógyszerkészítményből 30 000 injekciós üveg, ampulla kiszerelésű plusz 120 százalék opció.
Termékválaszték vállalható 50mg hatóanyag-tartalmú készítményre
b.) V03AF03 ATC jelű calcium folinat hatóanyagú 500mg (10mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció
parenterális gyógyszerkészítményből 36 000 injekciós üveg, ampulla kiszerelésű plusz 120 százalék opció.
Termékválaszték vállalható 200mg, 300mg hatóanyag-tartalmú készítményre
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: calcium folinat
Rész száma: 38
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
a.) V03AF03 ATC jelű calcium folinat hatóanyagú 100mg (10mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció
parenterális gyógyszerkészítményből 30 000 injekciós üveg, ampulla kiszerelésű plusz 120 százalék opció.
Termékválaszték vállalható 50mg hatóanyag-tartalmú készítményre
b.) V03AF03 ATC jelű calcium folinat hatóanyagú 500mg (10mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció
parenterális gyógyszerkészítményből 36 000 injekciós üveg, ampulla kiszerelésű plusz 120 százalék opció.
Termékválaszték vállalható 200mg, 300mg hatóanyag-tartalmú készítményre
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen

Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: vancomycin
Rész száma: 39
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
a.) J01XA01 ATC jelű vancomycin hatóanyagú 500mg hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhoz való
koncentrátumhoz, por oldatos infúzióhoz, por oldatos infúzióhoz vagy belsőleges oldathoz parenterális
gyógyszerkészítményből 36 000 üveg, injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
b.) J01XA01 ATC jelű vancomycin hatóanyagú 1000mg hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhoz való
koncentrátumhoz, por oldatos infúzióhoz, por oldatos infúzióhoz vagy belsőleges oldathoz parenterális
gyógyszerkészítményből 41 400 üveg, injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: vancomycin
Rész száma: 40
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
a.) J01XA01 ATC jelű vancomycin hatóanyagú 500mg hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhoz való
koncentrátumhoz, por oldatos infúzióhoz, por oldatos infúzióhoz vagy belsőleges oldathoz parenterális
gyógyszerkészítményből 36 000 üveg, injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
b.) J01XA01 ATC jelű vancomycin hatóanyagú 1000mg hatóanyag-tartalmú por oldatos infúzióhoz való
koncentrátumhoz, por oldatos infúzióhoz, por oldatos infúzióhoz vagy belsőleges oldathoz parenterális
gyógyszerkészítményből 41 400 üveg, injekciós üveg kiszerelésű plusz 100 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.

A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: cefuroxim
Rész száma: 41
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
a.) J01DC02 ATC jelű cefuroxim hatóanyagú 750mg hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz
vagy infúzióhoz, por oldatos injekcióhoz, por és oldószer oldatos injekcióhoz 10x injekciós üveg, por
+oldószerampulla kiszerelésű gyógyszerkészítményből 4 800 doboz plusz 80 százalék opció.
b.) J01DC02 ATC jelű cefuroxim hatóanyagú 1500mg hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz vagy
infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 66 000 injekciós üveg kiszerelésű plusz 80 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: cefuroxim
Rész száma: 42
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
a.) J01DC02 ATC jelű cefuroxim hatóanyagú 750mg hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz
vagy infúzióhoz, por oldatos injekcióhoz, por és oldószer oldatos injekcióhoz 10x injekciós üveg, por
+oldószerampulla kiszerelésű gyógyszerkészítményből 4 800 doboz plusz 80 százalék opció.
b.) J01DC02 ATC jelű cefuroxim hatóanyagú 1500mg hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz vagy
infúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 66 000 injekciós üveg kiszerelésű plusz 80 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: cefotaxim
Rész száma: 43
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J01DD01 ATC jelű cefotaxim hatóanyagú 1g hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz
parenterális gyógyszerkészítményből 51 000 injekciós üveg kiszerelésű plusz 80 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: cefotaxim
Rész száma: 44
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J01DD01 ATC jelű cefotaxim hatóanyagú 1g hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz
parenterális gyógyszerkészítményből 51 000 injekciós üveg kiszerelésű plusz 80 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –

Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: lidokain
Rész száma: 45
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
a.) N01BB02 ATC jelű lidokain 1% hatóanyagú 100mg (10mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 10x
ampulla, injekciós üveg kiszerelésű gyógyszerkészítményből 24 000 doboz plusz 100 százalék opció.
b.) N01BB02 ATC jelű lidokain 2% hatóanyagú 200mg (20mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 10x
ampulla, üveg kiszerelésű gyógyszerkészítményből 7 200 doboz plusz 100 százalék opció
c.) N01BB02 ATC jelű lidokain 2% hatóanyagú 40 mg (20mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 10x
ampulla, üveg kiszerelésű gyógyszerkészítményből 7 200 doboz plusz 100 százalék opció

A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: lidokain
Rész száma: 46
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

a.) N01BB02 ATC jelű lidokain 1% hatóanyagú 100mg (10mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 10x
ampulla, injekciós üveg kiszerelésű gyógyszerkészítményből 24 000 doboz plusz 100 százalék opció
b.) N01BB02 ATC jelű lidokain 2% hatóanyagú 200mg (20mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 10x
ampulla, üveg kiszerelésű gyógyszerkészítményből 7 200 doboz plusz 100 százalék opció
c.) N01BB02 ATC jelű lidokain 2% hatóanyagú 40 mg (20mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció 10x
ampulla, üveg kiszerelésű gyógyszerkészítményből 7 200 doboz plusz 100 százalék opció
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: flumazenil
Rész száma: 47
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
V03AB25 ATC jelű flumazenil hatóanyagú 0,5mg (0,1mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció,
koncentrátum oldatos infúzióhoz 5x ampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 2640 doboz
plusz 50 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)

Elnevezés: flumazenil
Rész száma: 48
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
V03AB25 ATC jelű flumazenil hatóanyagú 0,5mg (0,1mg/ml) hatóanyag-tartalmú oldatos injekció,
koncentrátum oldatos infúzióhoz 5x ampulla kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 2640 doboz
plusz 50 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: elektrolit+glükóz
Rész száma: 49
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB02 ATC jelű elektrolit+glükóz hatóanyagú gyógyszerkészítmény, amely a napi víz, elektrolit és
szénhidrát (napi energia) szükséglet részleges fedezésére alkalmas. 27 000 doboz 10x műanyagzsák,
palack kiszerelésű 500 ml oldatos infúzió készítmény: 25g glükóz/500ml (27,5g glükóz-monohidrát/500ml)
valamint minimum a következő elektrolit: Na+; K+; Cl-; Mg++; tartalommal. Plusz 100 százalék opció
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: elektrolit+glükóz
Rész száma: 50
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB02 ATC jelű elektrolit+glükóz hatóanyagú gyógyszerkészítmény, amely a napi víz, elektrolit és
szénhidrát (napi energia) szükséglet részleges fedezésére alkalmas. 27 000 doboz 10x műanyagzsák,
palack kiszerelésű 500 ml oldatos infúzió készítmény: 25g glükóz/500ml (27,5g glükóz-monohidrát/100ml)
valamint minimum a következő elektrolit: Na+; K+; Cl-; Mg++; tartalommal.
Plusz 100 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre

kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: elektrolit+glükóz
Rész száma: 51
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB02 ATC jelű elektrolit+glükóz hatóanyagú gyógyszerkészítmény, amely a napi víz, elektrolit és
szénhidrát (napi energia) szükséglet részleges fedezésére alkalmas. 18 120 doboz 10x palack kiszerelésű
1000 ml oldatos infúzió készítmény: 50g glükóz/1000ml (55g glükóz-monohidrát/1000ml) valamint minimum
a következő elektrolit: Na+; K+; Cl-; Mg++; tartalommal. Plusz 100 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen

Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: elektrolit+glükóz
Rész száma: 52
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB02 ATC jelű elektrolit+glükóz hatóanyagú gyógyszerkészítmény, amely a napi víz, elektrolit és
szénhidrát (napi energia) szükséglet részleges fedezésére alkalmas. 18120 doboz 10x palack 1000 ml
oldatos infúzió készítmény: 50g glükóz/1000ml (55g glükóz-monohidrát/1000ml) valamint minimum a
következő elektrolit: Na+; K+; Cl-; Mg++; tartalommal. Plusz 100 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: elektrolit+glükóz
Rész száma: 53
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB02 ATC jelű elektrolit+glükóz hatóanyagú gyógyszerkészítmény, amely a napi víz, elektrolit és
szénhidrát (napi energia) szükséglet részleges fedezésére alkalmas. 12 000 műanyagzsák 500 ml oldatos
infúzió készítmény: 50g glükóz/500ml (55g glükóz-monohidrát/500ml) valamint minimum a következő
elektrolit: Na+; K+; Cl-; Mg++; tartalommal. Plusz 200 százalék opció.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: elektrolit+glükóz
Rész száma: 54
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB02 ATC jelű elektrolit+glükóz hatóanyagú gyógyszerkészítmény, amely a napi víz, elektrolit és
szénhidrát (napi energia) szükséglet részleges fedezésére alkalmas. 12 000 műanyagzsák 500 ml oldatos
infúzió készítmény: 50g glükóz/500ml (55g glükóz-monohidrát/500ml) valamint minimum a következő
elektrolit: Na+; K+; Cl-; Mg++; tartalommal. Plusz 200 százalék opció.
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.

A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: voriconazole
Rész száma: 55
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J02AC03 ATC jelű voriconazole hatóanyagú, 200 mg hatóanyag-tartalmú, por oldatos infúzióhoz formátumú
parenterális gyógyszerkészítményből, 1800 injekciós üveg plusz 100 százalék opció
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: voriconazole
Rész száma: 56
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J02AC03 ATC jelű voriconazole hatóanyagú, 200 mg hatóanyag-tartalmú, por oldatos infúzióhoz formátumú
parenterális gyógyszerkészítményből, 1800 injekciós üveg plusz 100 százalék opció
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: voriconazole
Rész száma: 57
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J02AC03 ATC jelű voriconazole hatóanyagú, 200 mg hatóanyag-tartalmú filmtabletta
gyógyszerkészítményből 12 000 szem plusz 100 százalék opció.
Termékválaszték vállalható: 50mg hatóanyag-tartalmú gyógyszerkészítményre
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: voriconazole
Rész száma: 58
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J02AC03 ATC jelű voriconazole hatóanyagú, 200 mg hatóanyag-tartalmú filmtabletta
gyógyszerkészítményből 12 000 szem plusz 100 százalék opció
Termékválaszték vállalható: 50mg hatóanyag-tartalmú gyógyszerkészítményre
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: clostridium botulinum
Rész száma: 59
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M03AX01 ATC jelű clostridium botulinum type A inj.hoz hatóanyagú, Botox 100E, Dysport 500E, Xeomin
100E hatóanyag-tartalmú por oldatos injekcióhoz formátumú parenterális gyógyszerkészítményből 2 400
terápiás egység plusz 150 százalék opció.
Egy terápiás egység megfelel: 100 Allergan egység Botox, 375 E Speywood egység Dysport illetve 100
egység Xeomin készítménynek
C csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: nyúl eredetű anti humán T lymphocyta immunglobulint (Grafalon), antithymocyte immunoglobulin
nyúl (Thymoglobulin)
Rész száma: 60
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

L04AA04 ATC jelű nyúl eredetű anti humán T lymphocyta immunglobulin (Grafalon 20 mg/ml), antithymocyte
immunoglobulin nyúl (Thymoglobulin 5 mg/ml) hatóanyagú, parenterális készítményből 60 terápiás egység
plusz 150 százalék opció
Egy terápiás egység megfelel 70 kg-os betegre számolva az első nap 9mg/ttkg Grafalon vagy 1,25 mg/
ttkg Thymoglobulinnak, majd további 7 napig naponta 4mg/ttkg Grafalon vagy 1,25 mg/ttkg Thymoglobulin
készítménynek
C csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: isofluran
Rész száma: 61
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
N01AB6 ATC jelű 100% isofluran hatóanyagú 100ml folyadék inhalációs gőz képzéséhez
gyógyszerkészítményből 3600 üveg plusz 150 százalék opció
C csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: filgrastim

Rész száma: 62
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
a.)L03AA02 ATC jelű filgrastim hatóanyagú 30millió NE hatóanyag-tartalmú oldatos injekció / infúzió 5x
előretöltött fecskendő kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 420 doboz plusz 100 százalék opció
b.)L03AA02 ATC jelű filgrastim hatóanyagú 48millió NE hatóanyag-tartalmú oldatos injekció / infúzió 5x
előretöltött fecskendő kiszerelésű parenterális gyógyszerkészítményből 1020 doboz plusz 100 százalék
opció
C csoport szerinti teljesítéssel.
Ajánlatkérő felhívja a részvételi jelentkezők figyelmét, hogy ezen rész vonatkozásában 103.985.520,- Ft-nál
magasabb összegű ajánlati árat nem ajánlhatnak meg az ajánlattevők .
Kbt. 73. §. (6) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánít minden olyan ajánlatot,
amely ezen összeget meghaladja.
Tekintettel arra a tényre, hogy az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat
alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda, így ezen érvénytelenségi ok már az első ajánlati ár alapján
beáll.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: sodium chlorid
Rész száma: 63
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB01 ATC jelű 0,9% sodium chlorid (9g/1ml) hatóanyagú infúzióhoz 100ml parenterális
gyógyszerkészítményből 1 860 000 palack, tartály plusz 100 százalék opció
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre

kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: sodium chlorid
Rész száma: 64
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB01 ATC jelű 0,9% sodium chlorid (9g/1ml) hatóanyagú infúzióhoz 100ml parenterális
gyógyszerkészítményből 1 860 000 palack, tartály plusz 100 százalék opció
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.

A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: sodium chlorid
Rész száma: 65
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB01 ATC jelű 0,9 % sodium chlorid (9g/1ml) hatóanyagú infúzióhoz 250ml
parenterálisgyógyszerkészítményből 492 000 palack, tartály plusz 100 százalék pozitív irányú eltérési
lehetőség
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: sodium chlorid
Rész száma: 66
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB01 ATC jelű 0,9 % sodium chlorid (9g/1ml) hatóanyagú infúzióhoz 250ml
parenterálisgyógyszerkészítményből 492 000 palack, tartály plusz 100 százalék pozitív irányú eltérési
lehetőség
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: sodium chlorid
Rész száma: 67
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB01 ATC jelű 0,9 % sodium chlorid (9g/1ml) hatóanyagú infúzióhoz 250ml
parenterálisgyógyszerkészítményből 36 000 zsák plusz 100 százalék pozitív irányú eltérési lehetőség
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: sodium chlorid
Rész száma: 68
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB01 ATC jelű 0,9 % sodium chlorid (9g/1ml) hatóanyagú infúzióhoz 250ml
parenterálisgyógyszerkészítményből 36 000 zsák plusz 100 százalék pozitív irányú eltérési lehetőség
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: sodium chlorid
Rész száma: 69
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB01 ATC jelű 0,9 % sodium chlorid (9g/1ml) hatóanyagú infúzióhoz 500ml
parenterálisgyógyszerkészítményből 1 320 000 palack, tartály plusz 100 százalék pozitív irányú eltérési
lehetőség
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.

További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: sodium chlorid
Rész száma: 70
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB01 ATC jelű 0,9 % sodium chlorid (9g/1ml) hatóanyagú infúzióhoz 500ml
parenterálisgyógyszerkészítményből 1 320 000 palack, tartály plusz 100 százalék pozitív irányú eltérési
lehetőség
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: sodium chlorid
Rész száma: 71
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB01 ATC jelű 0,9 % sodium chlorid (9g/1ml) hatóanyagú infúzióhoz 500ml
parenterálisgyógyszerkészítményből 100 000 zsák plusz 100 százalék pozitív irányú eltérési lehetőség
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: sodium chlorid
Rész száma: 72
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB01 ATC jelű 0,9 % sodium chlorid (9g/1ml) hatóanyagú infúzióhoz 500ml
parenterálisgyógyszerkészítményből 100 000 zsák plusz 100 százalék pozitív irányú eltérési lehetőség
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: sodium chlorid
Rész száma: 73
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB01 ATC jelű 0,9 % sodium chlorid (9g/1ml) hatóanyagú infúzióhoz 500ml
parenterálisgyógyszerkészítményből 87 000 üveg plusz 100 százalék pozitív irányú eltérési lehetőség
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: sodium chlorid
Rész száma: 74
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB01 ATC jelű 0,9 % sodium chlorid (9g/1ml) hatóanyagú infúzióhoz 500ml
parenterálisgyógyszerkészítményből 87 000 üveg plusz 100 százalék pozitív irányú eltérési lehetőség
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: sodium chlorid
Rész száma: 75
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB01 ATC jelű 0,9 % sodium chlorid (9g/1ml) hatóanyagú infúzióhoz 1000ml
parenterálisgyógyszerkészítményből 222 000 palack, tartály plusz 100 százalék pozitív irányú eltérési
lehetőség
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: sodium chlorid
Rész száma: 76
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB01 ATC jelű 0,9 % sodium chlorid (9g/1ml) hatóanyagú infúzióhoz 1000ml
parenterálisgyógyszerkészítményből 222 000 palack, tartály plusz 100 százalék pozitív irányú eltérési
lehetőség
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: sodium chlorid
Rész száma: 77
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05BB01 vagy B05XX ATC jelű 0,9 % sodium chlorid (9g/1ml) hatóanyagú infúzióhoz 1000ml
parenterálisgyógyszerkészítményből 75 000 zsák plusz 100 százalék pozitív irányú eltérési lehetőség
A csoport szerinti teljesítéssel.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: sodium chlorid
Rész száma: 78
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

B05BB01 vagy B05XX ATC jelű 0,9 % sodium chlorid (9g/1ml) hatóanyagú infúzióhoz 1000ml
parenterálisgyógyszerkészítményből 75 000 zsák plusz 100 százalék pozitív irányú eltérési lehetőség
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Humán protrombinkomplex
Rész száma: 79
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33690000-3

NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B02BD01 ATC jelű humán protrombinkomplex (human alvadási faktor II., VII., IX, X., Protein C ) 500
NEvagy 600 NE hatóanyagú 1X-es kiszerelésű por és oldószer oldatos injekcióhoz vagy por és oldószer
oldatosinfúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 6000 terápiás egység plusz 50% opció.
(1 terápiás egység IX faktorra számolva, Beriplex esetében 500 NE, Octaplex esetében 500 NE,
ProthromplexTotal 600 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz esetében 600 NE).
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Humán protrombinkomplex

Rész száma: 80
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B02BD01 ATC jelű humán protrombinkomplex (human alvadási faktor II., VII., IX, X., Protein C ) 500
NEvagy 600 NE hatóanyagú 1X-es kiszerelésű por és oldószer oldatos injekcióhoz vagy por és oldószer
oldatosinfúzióhoz parenterális gyógyszerkészítményből 6000 terápiás egység plusz 50% opció.
(1 terápiás egység IX faktorra számolva, Beriplex esetében 500 NE, Octaplex esetében 500 NE,
ProthromplexTotal 600 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz esetében 600 NE).
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Humán anti-D immunglobulin
Rész száma: 81
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J06BB01 ATC jelű humán anti-D immunglobulin 250 μg (125 μg/ml) vagy 300 μg (150 μg/ml)
hatóanyagú1X-es kiszerelésű oldatos injekció vagy oldatos injekció előretöltött fecskendőben
parenterálisgyógyszerkészítményből 4 800 darab plusz 50 % opció
Kötelező termékválaszték 250μg (125μg/ml) hatóanyag tartalmú készítmény megajánlása esetén: 125 μg
(125μ/ml) hatóanyag-tartalmú készítményre.
A csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Humán anti-D immunglobulin
Rész száma: 82
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
J06BB01 ATC jelű humán anti-D immunglobulin 250 μg (125 μg/ml) vagy 300 μg (150 μg/ml)
hatóanyagú1X-es kiszerelésű oldatos injekció vagy oldatos injekció előretöltött fecskendőben
parenterálisgyógyszerkészítményből 4 800 darab plusz 50 % opció
Kötelező termékválaszték 250μg (125μg/ml) hatóanyag tartalmú készítmény megajánlása esetén: 125 μg
(125μ/ml) hatóanyag-tartalmú készítményre.
B csoport szerinti teljesítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.

A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Human albumin
Rész száma: 83
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05AA01 ATC jelű human albumin 200g/l fehérjetartalom hatóanyagú 100 ml kiszerelésű (kötelező
jelleggel,eltérés nem lehetséges) oldatos infúzió parenterális gyógyszerkészítményből 28 000 darab plusz 30
% opció.
Vállalható kiszerelés választék: 50 ml-es kiszerelésű készítmény.
A csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Human albumin
Rész száma: 84
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények
Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B05AA01 ATC jelű human albumin 200g/l fehérjetartalom hatóanyagú 100 ml kiszerelésű (kötelező
jelleggel,eltérés nem lehetséges) oldatos infúzió parenterális gyógyszerkészítményből 28 000 darab plusz 30
% opció.
Vállalható kiszerelés választék: 50 ml-es kiszerelésű készítmény.
B csoport szerinti teljesítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződő felek az eljárás eredményeként
megkötött keretmegállapodásokat a Ptk. és a Kbt. szabályai szerint meghosszabbíthatják további 12
hónapos időtartamra.
A meghosszabbítás a közbeszerzés mennyiségét legfeljebb keretmegállapodás eredeti időtartamára
meghatározott mennyiséggel növelheti meg.
További információkat közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) pont csak azért került
kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az
előirányzott teljes mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban megadott becsült értékre vonatkozó információ megadása a Kbt. szerint nem kötelező, ott
nem valós érték került feltüntetésre, kérjük gazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező csak
abból a célból került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED adatbankba feladható legyen.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok
Az eljárásban -valamennyi rész tekintetében-nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdése szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan
részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt,
akivel szemben a III.1.1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Igazolási mód:
Részvételi szakasz:
Részvételi jelentkezőnek, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt.
67. § (1) - (3) bekezdései alapján az közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Akr.) 2.-4. § illetve 6.§ és 7.§-a szerint egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatot kell tennie az eljárásban előírt kizáró okok fenn
nem állásáról.
Kbt. 69. § szerint ajánlatkérő a részvételi jelentkezések bírálata során a kizáró okok előzetes
ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot
elfogadni.
Részvételre jelentkező - Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint- csak nyilatkozni köteles arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban
nem írta elő a már ismert alvállalkozók megjelölését.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az Akr. 15. §-a
irányadó.
Ajánlattételi szakasz:
Az ajánlattételi szakaszban végleges ajánlattételt követően ajánlattevőnek, illetve alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek Akr. 2. § - 16.§ szerint kell igazolnia - ajánlatkérő a
Kbt. 89. § c) pontja és Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetve adott esetben 69. §. (6) bekezdése szerinti
felhívása esetén - hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben előírt kizáró okok hatálya
alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbiakra:
a) ajánlatkérő köteles alkalmazni a Kbt. 74. § (1) bekezdésben foglaltakat;
b) ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 74. § (2) bekezdését;

c) a kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak e hirdetmény feladásának napjánál nem
régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő Kbt. 69. (2) bekezdése
alapján az alkalmassági kritériumokat az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozat alapján ellenőrzi előzetesen
Akr. 2. §. (5) alapján az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja
részvételre jelentkezők adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetek egyszerű nyilatkozatát az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban, és nem kéri az alkalmassági követelmények
féltüntetését a formanyomtatványban.
Részvételre jelentkezőknek az ajánlattételi szakaszban-bírálat során-az ajánlatkérő felhívására
csatolnia kell a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az újonnan piacra lépő szervezetnek minősülés esetén amennyiben az ajánlattevő olyan időpontban
jön létre,hogy a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan
nem tud nyilatkozatot tenni, akkor mérlegfordulónappal lezárt üzleti évekre vonatkozóan, ha ez sem
lehetséges, úgy működés megkezdésétől felhívás feladásáig terjedő időszakra vonatkozóan kell
nyilatkozatot tenni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan részvételre jelentkező/ajánlattevő, ha az
eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben a közbeszerzés tárgya (gyógyszer értékesítés) szerinti nettó árbevétele-részenként nem éri el
a nettó 5 millió Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem alkalmaz műszaki
és szakmai alkalmassági követelményt Kbt. 65. §. (2) bekezdés alapján,tekintettel arra,
hogy az ajánlatkérő által alkalmazott pénzügyi alkalmassági feltétel elegendő részvételre
jeletkezők/ajánlattevők alkalmasságának megítéléséhez. Ajánlatkérő előírta az érvényes ajánlat
feltételeként a jogszabályok által megkövetelt valamennyi olyan műszaki, szakmai követelményt
(gyógyszer-nagykereskedelmi- vagy gyógyszergyártásra jogosító engedély, illetve a megajánlott
gyógyszerkészítmények megfelelőségére,forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi előírások ),
amely előírások alkalmasak arra, hogy a nyertes ajánlattevő részéről a teljesítés biztosítva legyen,
így a beszerzés egyedi jellemzői alapján a teljesítésmegfelelősége szempontjából műszaki és
szakmai alkalmassági feltétel előírása nem szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Keretmegállapodás alapján az Intézményeket terheli fizetési kötelezettség a gyógyszer megrendelések
vonatkozásában a szállítókkal (nyertes ajánlattevőkkel) szemben. Intézmény előleget nem fizet. Ajánlatkérő
részszámlázási lehetőséget Kbt. 135. §. (5) bekezdése alapján nem biztosít. A fizetés egyebekben a
Kbt. 135. §, a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése, valamint a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § alapján történik.
Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételi jelentkezőket, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § alapján az Intézmények fizetési határideje a számla kézhezvételétől
számított 60 (hatvan) nap. Az elszámolás, a kifizetés és az ajánlat pénzneme HUF.
Egyéb jogszabályok:
2007. évi CXXVII. törvény,
2017. évi CL. törvény
Ajánlatkérő jólteljesítési kötbért, jólteljesítési biztosítékot illetve késedelmi kötbért ír elő. A további részletes
finanszírozási feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 10
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: 2018/06/11 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Eljárás jogcíme: gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól
szóló 16/2012 (II.16) Korm. rendelet 14. § (1) bek. alapján Kbt. 85. § (2) bek. c) pontja.
2. Kbt. 105. §. (2) bek. a) pontja szerinti több ajánlattevővel megkötendő keretmegállapodás
megkötésére irányul, amely alapján Intézmények leadják a közvetlen megrendeléseiket a
fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és
fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm.
rendelet szerint. Intézmények a közvetlen megrendeléseik során a tárgyalások során kialakított
keretmegállapodásban meghatározott objektív szempontok alapján határozzák meg, hogy mely
ajánlattevőtől rendelnek, illetve adott esetben mely ajánlatot válasszák.
Kbt. 104. §. (5) bek. alapján -tekintettel arra a tényre, hogy az ajánlattevők többváltozatú ajánlatot
tehetnek- így az ajánlatkérő 10 ajánlattevőben és a többváltozatú ajánlat miatt 30 ajánlatban
határozza meg a keretszámot.
Ajánlatkérő a részenként meghatározott minimum műszaki tartalomról, valamint Kbt. 73.§
(1) bekezdés e) pontja szerinti egyéb érvénytelenségi oknál közbeszerzési dokumentumban
meghatározott felsorolásról nem tárgyal.
3. Ajánlatkérő valamennyi rész vonatkozásában a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012 (II.16.) Korm.rendelet 6.§. (3) bek. alapján
választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.
4. A közbeszerzési dokumentumokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre
jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak el kell érnie a részvételi
határidő lejártáig.
5. A részvételi jelentkezések bontására Kbt. 68 § vonatkozik, ideje: 2018/05/17 13:00
elektronikusan:https://ekek.aeek.hu
6. Ajánlatkérő Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontok szerint nem írja elő, hogy a részvételi
jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésének azt a részét, amelynek teljesítéséhez a
részvételre jelentkező alvállalkozót kíván bevonni.
7. Kbt. 61. § (1) értelmében ajánlatkérő közli, hogy változatot csak - nem változatot képező - ajánlat
benyújtása esetén lehet benyújtani, ebben az esetben a változatokat az alapajánlattal (1. változattal)
kezdődően számozni kell.
8. Kbt.35.§.(8)bek. alapján ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását sem az
ajánlattételhez, sem a szerződéskötéshez.
9. A III.1.3 szerinti alkalmassági minimumkövetelmények szigorúbbak a minősített ajánlattevők
jegyzékébe kerülés követelményeihez képest.
10. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételi jelentkezőket, hogy amennyiben ezen részvételi felhívás
által érintett hatóanyagokra vonatkozóan korábbi érvényes és hatályos keretmegállapodása van
az ajánlatkérőnek, úgy jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő keretmegállapodás kizárólag a
korábbi keretmegállapodás hatályának lejárta után léphet hatályba.
11. Az egyes részek leírásában megadott betűvel jelölt teljesítési időszakok a teljes szerződéses
időszak alábbiak szerinti időtartamait jelölik:
A csoport szerinti teljesítés a szerződéses időszak 1-6. hónapja
B csoport szerinti teljesítés a szerződéses időszak 7-12. hónapja
C csoport szerinti teljesítés a szerződéses időszak 1-12. hónapja
12. Felhívjuk részvételi jelentkezők figyelmét, hogy az eljárással kapcsolatos egyéb lényeges
információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
13.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Akr. 13. §. alapján kell eljárni.
14.Kbt.31.§.(5)bek. alapján jelen közbeszerzési eljárás elektronikus úton történik.
15.Kbt.41.§.(4)bek. alapján nyilatkozatok legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott
vagyelektronikus dokumentumban nyújthatóak be ajánlattevők részéről.Minden kommunikáció EKP
portálonkeresztül történik.
16. További feltételek VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592

E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 17. Részvételi
jelentkezések benyújtásához olyan informatikai feltételekre van szükség, mint legalább fokozott
biztonságúelektronikus aláírás, internetkapcsolat, ECDL szintű informatikai ismeret, személyi
számítógép, szkenner, PDF formátumot előállító szoftver.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumban adja meg dokumentum formátumokra vonatkozó
előírásokat.
18. Részvételi jelentkezések bontásának időpontjában a Felolvasó lap PDF fájl tartalma minden erre
az eljárásra részvételi jelentkezést benyújtó számára elérhetővé válik.
19.II.2.9) pont csak azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen TED adatbankba,
ugyanakkor 16/2012(II.16.) Korm. rendelet 14. §.(2) bekezdése alapján ajánlatkérő keretszámot nem
határoz meg.
20. IV.2.3. pont megjelölése Kbt. szerint nem kötelező, ott nem valós dátum került feltüntetésre,
kérjükgazdasági szereplőket hagyják figyelmen kívül. A mező kitöltése csak TED adatbankba történő
feladás miattszükséges.
21. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
dr.Dessewffy Anna
1072 Budapest Rákóczi út 4. V. em 4.
e-mail:dessewffya@t-online.hu
lajstromszám:OO668
22.Ajánlatkérő minden rész, illetve alrész vonatkozásában meghatározza az előirányzott teljes
mennyiséget, amely a hirdetmény szerint alap és opciós mennyiségből áll.
A) A tárgyalások során az előirányzott mennyiségnek alap és opciós mennyiségben történő
felosztásának megváltoztatása, vagy ezen kategóriák eltörlése, illetve az előirányzott mennyiségre
kizárólag szállítási-és lehívási kötelezettség meghatározása Kbt. alapelvek betartása mellett
lehetséges.
Ezen kívül tárgyalások során lehetőség van a részeken belüli mennyiség átcsoportosítására, úgy,
hogy mg-ban meghatározott az adott részre vonatkozó összmennyiség ne változzon.
B.A tárgyalások során kialakításra kerül az adott részekhez tartozó objektív szempontrendszer
részletei.
Ajánlatkérő két (2) objektív szempontot határoz meg, amelyek az alábbiak:
a)Minden rész vonatkozásában az ajánlatok értékelési szempont alapján felállított rangsora, amely
rangsort Kbt. 79. §. szerinti összegezés tartalmazza;
b)Terápiás szakmai gyakorlat, amelynek tartalma az adott részek esetében eltérő lehet. Részek
számát és a hozzátartozó végleges objektív szempontokat a tárgyalások eredményeképpen
kialakított keretmegállapodás tartalmazza.
23. Ajánlatkérő Kbt.75.§(6)bek. alapján megadja, hogy nem alkalmazza a 75. §(2) bek. e) pontját.
23.Ajánlatkérő Kbt. 56. § (6) bekezdés alapján konzultációt tart:
Konzultáció időpontja: 2018. május 3. 15:00
Helyszín: ESZ Zrt. 1125 Budapest Fogaskerekű u.4-6.5. Épület Nagy tárgyalóterem
VI.4)
Jogorvoslati
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §.
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.

Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

AQUA Sport Egyesület (5695/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: AQUA Sport Egyesület
Nemzeti azonosítószám: AK25996
Postai cím: Géza utca 8-16.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Tamás
Telefon: +36 304242083
E-mail: iroda@aquase.hu
Fax: +36 42500595
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aquase.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aquase.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Rico Tender Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. u. 71.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Gerliczki Andrea
Telefon: +36 202321181
E-mail: ricotender@gmail.com
Fax: +36 42500595
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aquase.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aquase.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Rico Tender Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. u. 71.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Gerliczki Andrea
Telefon: +36 202321181
E-mail: ricotender@gmail.com
Fax: +36 42500595
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aquase.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aquase.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Nyíregyházi Bujtosi uszoda építése a Hunyadi - Szegfű utcasarkon”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyíregyházi Bujtosi sportuszoda teljes körű megvalósítása a kiviteli tervdokumentációban és az építési
engedélyben előírtaknak megfelelően
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Nyíregyházi Bujtosi uszoda építése a Hunyadi - Szegfű utcasarkon”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45212000-6
45212212-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza Hunyadi - Szegfű utca sarok hrsz
3277/4
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fedett sportuszoda, amely megfelel a FINA előírások által támasztott követelményeknek, és nemzetközi
sportesemények lebonyolítására is alkalmas, rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész
kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, infrastruktúra építési munkákkal. együtt.
Meghatározó paraméterek:
Uszoda épület pince + földszint + galériás fejépületre és alápincézett medencetérre tagozódik. A fejépület
fogadja magába a kiszolgáló-kiegészítő funkciókat, a medence csarnokban a medencék és a nézőtér kapott
helyet. A közönség főbejárata - a fő megközelítése irányába - nyílik. Az előcsarnokban a közönségfogadás
funkciói kaptak helyet. Az öltözők a fejépület folyosójáról nyílnak. Az edző és a bírói szobák is a folyosó felől
megközelítve helyezkednek el. A versenyrendezés helyisége az edzőmedence felőli oldalra eső célvonal
mellett van tervezve. Az eredményjelző tábla a végfalon legyen telepítve. A közönségtér galériás kialakítású,
a nézőtér feltöltés az előcsarnok felől megoldott, itt van a szociális blokk is. A pinceszinten a gépészet
helyiségei kaptak helyet. A medencetérben a 25/50m szabványos versenymedence 220cm vízmélységgel
készül. A 11/25m oktató medence 70-120 cm vízmélységű. A fejépületben kerülnek elhelyezésre az irodák
valamint a sportszer tároló is, amely közvetlenül kapcsolódik a medencetérhez. A medencetér fölött 32,40m
fesztávolságú, befogott monolit vasbeton pillérekre terhelő acél rácsos tartószerkezet, és 3000 m2-es
munkagödör védelmére zártsorú dúcolással. 80db felszíni parkoló kialakítása a területen.
Jellemző funkciócsoportok:
• 50x25 méteres, 10 pályás versenymedence, 2,20 m vízmélységgel
• 11x25 méteres tanmedence 0,7 - 1,20 m-ig változó vízmélységgel,
• szertárak,
• versenyrendezés helyiségei (versenyiroda, bírói öltözővel),
• mozgássérültek helyiségei,
• edzői öltözők
• közönség öltözői (csoportos, nemenkénti),
• sportolók öltözői (csoportos, nemenkénti),
• iskolások öltözői (csoportos, nemenkénti),
• fix lelátó a medence egyik oldalán 250 fh. a galériáról megközelíthetően,
• közönség kiszolgáló funkciók: recepció, WC csoportok és közlekedők,
• irodák,
• orvosi, dopping- ellenőrzés helyiségei,
• vizesblokkok, közlekedők, technikai és gépészeti helyiségek
Szintszám:
Pince + fölszint + galéria
Nettó alapterületek:
- pince nettó alapterülete: 483,08 m2
- földszint nettó alapterülete: 3.570,90 m2
- galéria nettó alapterülete: 251,15 m2 Összes nettó szintterület:4.305,13 m2
Szintmagasságok:
- pince padlóvonal: - 3,40 m
- földszinti padlóvonal: ± 0,00 m
- galériaszint padlóvonal: + 3,56 m
- párkánymagasságok: + 4,95 m, + 7,18 m - gerincmagasság: + 8,30 m

A részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben
támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD részét képező tervdokumentáció, szakági műszaki leírás,
építési engedély, árazatlan költségvetések tartalmazzák.
A kivitelezés engedélyköteles, az építési engedély száma: ép eng. sz:ÉTDR azonosító 201600064357
A kivitelezés során a 191/2009.(IX. 15.)Korm.r.alapján kell eljárni! Az AF-ban és a KD-ban, meghatározott
gyártmányú,eredetű,típusú dologra,eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé,
de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és az ajánlatkérő
valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű
dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az
ajánlatában kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján oly módon, hogy az egyenértékű
termékről, építési anyagról berendezésről olyan tartalmú dokumentumot kell csatolni ( pl: független
min.biztosítást végző szervezettől származó tanúsítvány,műszaki leírás,gyártói nyilatkozat,stb) melyből az
egyenértékűség megállapítható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kivitelezésre vállalt teljeskörű jótállás időtartama (hónap) (minimum 24
hónap; maximum 60) 10
2 A III.1.3. pont M.2.1. pontban meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként
előírt szakmai tapasztalatát meghaladó többlettapasztalatának mértéke (hónap) minimum 0 hónap,
maximum 24 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5.pont 2-4. értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztására csatolandó a szakemberek
szakmai önéletrajza a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint. Az önéletrajz hiánya nem
pótolható, az ajánlat érvénytelenségét eredményezi!
Ajánlatkérő a 107/2011. (VI. 30.) Korm.r.szabályai továbbá a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által nyújtott
támogatásból finanszírozza a szerződést.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró ok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti bármely kizáró ok fennáll,
vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be.
Igazolási mód: A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (KR.) 1-16.§ szerint.
A kizáró okok és alkalmassági feltételek igazolására az ajánlattevőnek (közös ajánlattevők
mindegyikének) és kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek az Egységes Európai
Közbeszerzési dokumentumot (ESPD) kell benyújtania.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, akik nem vesznek részt az alkalmassági követelmények
igazolásában csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A KR 15.§ (1) bek.
alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában
csak az ESPD-t köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) bek. alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt
az értékelési szempontokra figyelemmel az első helyen rangsorolt ajánlattevőt felhívja a kizáró
okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására.
Ajánlattevő a KR 8. § vagy 10. § szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A KR.
12-16.§-aiban foglalt rendelkezések megfelelően irányadóak.
A KR. 13.§ alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e
folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági
szereplők vonatkozásában Ajánlatkérő előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény ( a továbbiakban Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal
való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem
szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Jelen alkalmassági követelmény igazolására kizárólag akkor vehető igénybe más szervezet
kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a
nyilvántartásba szereplés kötelezettsége fennáll.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplést ajánlatkérő
ellenőrzi a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search honlapon.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI.
mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy
nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.
§ (5) bek szerint az ajánlatkérő által kiadott és az 5.§ (1) bek szerint kitöltött formanyomtatványt
köteles az ajánlattal együtt benyújtani azzal, hogy ajánlatkérő az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel
az EEKD IV. rész „α” (alfa) szakaszt kell kitölteni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevő, illetve adott esetben az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos
igazolási kötelezettség körében benyújtandó igazolások:
P/1. A jelen felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (magasépítési és mélyépítési kivitelezési tevékenység)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően,

hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerinti esetben a jelen pontban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a jelen pontban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
Ajánlattevő ezen irat(ok) tekintetében - adott esetben - alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. §(6) és (7) bekezdésében foglaltakat.
Az alkalmassági követelménynek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések
szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben
az esetben az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és jelen ajánlati felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével az érintett alkalmassági követelményt.
Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira
támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság megállapítására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (8) bekezdésében és a Kbt. 65. § (11) bekezdésében
foglalt előírásokra.
Közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás
feladásának a napjától visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a
közbeszerzés tárgyából (magasépítési és mélyépítési kivitelezési tevékenység) származó - ÁFA
nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen az 1.350 millió HUF összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.
§ (5) bek szerint az ajánlatkérő által kiadott és az 5.§ (1) bek szerint kitöltött formanyomtatványt
köteles az ajánlattal együtt benyújtani azzal, hogy ajánlatkérő az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel
az EEKD IV. rész „α” (alfa) szakaszt kell kitölteni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevő, illetve adott esetben az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő (közös
ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) vagy adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő által az utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtandó igazolások:
M/1. A jelen felhívás feladásának napjától visszafele számított 5 éven belül szerződésszerűen
teljesített és sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett, de max.8 éven belül megkezdett, a
közbeszerzés tárgya szerinti (uszoda építési munka) referenciaigazolást kell benyújtani legalább
a következő tartalommal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező dátum év/hónap/nap), a szerződést
kötő másik fél megnevezése (kapcsolattartó adatai: név, cím, e-mail), az építési beruházás tárgya,
a mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevőként történt teljesítés esetében a referenciából ki kell derülnie a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdése szerinti információnak. A Kbt. 140.§ (9) bek. irányadó.
M/2. Nyilatkozatot kell csatolni azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük vagy
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket a teljesítésbe be kíván vonni.
Csatolandó ezen szakemberek vonatkozásában a képzettséget vagy végzettséget igazoló
dokumentum (oklevél, bizonyítvány) egyszerű másolata.
Csatolandó továbbá a szakember saját kezű aláírását tartalmazó, a 266/2013.(VII.11.)Korm. rendelet
alapján, a
vonatkozó szakirányhoz tartozó jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot
igazoló (a szakmai tapasztalat kezdő és befejező időpontját év/hó tartalmazó) szakmai önéletrajz,
amelyben feltüntetésre kerül a szakember jelenlegi munkahelyet is.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében, a szerződés
teljesítése során rendelkezésre fog állni. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bek. b) pont]

Ha a megajánlott szakember a szakma gyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint
a felhívás adott pontjában előirt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzésehez
szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb
dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. Az ajánlatban fel
kell tüntetni azon elektronikus
elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.
Az alkalmassági követelménynek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések
szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben
az esetben az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és jelen ajánlati felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével az érintett alkalmassági követelményt.
Csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9), 138.§ (1) és (5) bekezdés irányadó.
A Kbt. 65. § (10) bekezdés nem alkalmazandó.
Ajánlattevő ezen irat(ok) tekintetében - adott esetben - alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 24.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltakat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlatevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben nem rendelkezik az ajánlatkérő által vizsgált időszakra vonatkozóan legalább 1
közhasználatú épület/építmény megvalósítására vonatkozó referenciával, mely legalább az alábbi
műszaki paraméterekkel rendelkeznek:
- nemzetközi versenyek lebonyolítására alkalmas, FINA előírás szerinti, minősített 50 m hosszúságú
úszómedence vízgépészeti technológia megvalósításával együtt,
- minimum 20 méter hosszú acél szerkezetű rácsos főtartó beépítése,
- legalább 1000 m2-es munkagödör védelme zártsorú dúcolással,
- legalább 3000 m2-es nettó szintterület,
- mélyépítési technológiát (cölöpözés és/vagy résfal készítés) is tartalmazott.
A referencia követelmény fenti öt elemét nem kötelező egy szerződésből teljesíteni, de legfeljebb 5
szerződésből igazolható.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni
kívánt alábbi szakemberekkel:
M/2.1. legalább 1 fő építésvezető, aki legalább felsőfokú végzettséggel rendelkezik és építési
beruházások kivitelezésében építésvezetőként legalább 36 hónap gyakorlatot szerzett és
rendelkezik 250 m2 összesített vízfelülettel rendelkező fedett épület építésében szerzett szakmai
tapasztalattal,
M/2.2. legalább 1 fő „MV-É” (vagy hatályos átsorolás előtti) (266/2013 (VII.11.) Korm.r. 1. sz. mell.
IV./1.) vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői (FMV) jogosultsággal rendelkező (vagy
nyilvántartásba vételhez szükséges gyakorlattal rendelkező) szakember;
M/2.3. legalább 1 fő „MV-M” (vagy hatályos átsorolás előtti) (266/2013 (VII.11.) Korm.r. 1. sz. mell.
IV./2.) vagy ezzel egyenértékű (FMV) jogosultsággal rendelkező (vagy nyilvántartásba vételhez
szükséges gyakorlattal rendelkező) szakember;
M/2.4. legalább 1 fő MV-ÉG” (vagy hatályos átsorolás előtti) (266/2013 (VII.11.) Korm.r. 1. sz. mell.
IV./2.) vagy ezzel egyenértékű (FMV) jogosultsággal rendelkező (vagy nyilvántartásba vételhez
szükséges gyakorlattal rendelkező) szakember;
M/2.5. legalább 1 fő MV-ÉV” (vagy hatályos átsorolás előtti) (266/2013 (VII.11.) Korm.r. 1. sz. mell.
IV./2.) vagy ezzel egyenértékű (FMV) jogosultsággal rendelkező (vagy nyilvántartásba vételhez
szükséges gyakorlattal rendelkező) szakember;
Egy szakember egy pozícióra jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetés feltételek: Kbt. 135.§ (1)-(3) és (5)- (6) bek; Ptk. 6: 130.§ (1)-(2) bek.

Számlák: 9 db részszámla és 1 db végszámla (10%-20%- 30%-40%-50%-60%-70%-80%-90%- 100%-os
műszaki készültségnél)
Előleg: 75.000.000 HUF (elszámolás a végszámlában)
Kötbérek [Ptk. 6:186.§ (1) bek]:
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér: a tartalékkeret nélküli teljes nettó ellenérték napi 0,2%-a, de legfeljebb
a teljes nettó ellenérték
20%-a
Meghiúsulási: a nettó vállalkozói díj 20%-a
Teljesítési biztosíték: 3%
Jótállási biztosíték: 3%
Jótállás: értékelési szempont (min. 24 hónap - max. 60 hónap)
A részletes szabályokat a KD tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u.71.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Ajánlatkérő a Kbt. 68.§ (3),(4)és(6)bekezdése szerint jár el. A bontásra külön meghívó nem kerül
kiküldésre. A résztvevőknek a személyazonosságukat, képviseleti jogosultságukat okirattal igazolni
kell.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Kbt. 81. § (4) és (5) bek. irányadó
2. AK a Kbt.és a 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza
3. Értékelés a Kbt. 76. § (2) c) pont szerint. Az adható pont alsó-felső határa: 0-10.Módszertan:
fordított arányosítás: ár; egyenes arányosítás: 2. és 3. értékelési szempont.
4. Kbt. 77.§ (1) bek. szerinti elvárásait a II.2.5. pontjában határozta meg.
5. A közbeszerzési dokumentumok átvétele az ajánlattétel feltétele. Elérhető a Közbeszerzési
Adatbázisban, az AK-höz rendelt II.1.1. pontban írt elnevezésű közbeszerzési eljárás adatlapján.
Az elérését (letöltését) haladéktalanul igazolni kell a ricotender@gmail.com címre, megadva:
eljárás megnevezése, név, cím, e-mail cím, tel. és fax szám. Az igazolás átvételétől tekinti AK a
gazdasági szereplőt az eljárás iránt érdeklődőnek, akit az esetleges kieg. táj., illetve a felhívás
és a közbeszerzési dokumentumok módosítása során figyelembe vesz. Átvétel előtti helyszíni
betekintésre hétfő-csütörtök 9:00-16:00, péntek 9:00-12:00, az ajánlattételi határidő napján
9:00-10:00 óráig van lehetőség.
6. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Mértéke: 10.000.000,- Ft.
Teljesíthető a Kbt.54.§ (2) bek. szerint.
Az ajánlatba csatolni kell:
- ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását az ajánlati biztosíték összegének terheléséről, vagy
az ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetés megtörténtét igazoló bizonylatot,egyszerű
másolatban, vagy
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető
kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példányát, vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény
eredeti példányát.
A pénzügyi intézmény vagy a biztosító által vállalt garancia esetén a dokumentumnak
tartalmaznia kell a Kbt. 54.§ (4) bekezdése szerinti felhasználásra vonatkozó utalást.
Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 68800109-11055073
7. Helyszíni bejárás 2018. április 27. 10:00 Találkozási pont:4400 Nyíregyháza Hunyadi - Szegfű
utca sarok hrsz 3277/4
8. Kbt.35.§ (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt.
9. Irányadó idő: magyarországi idő (CET)
10. Nyertes AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára- felelősségbiztosítási
szerződést kötni vagy meglevő felelősségbiztosítását kiterjeszteni,min 500.000.000.-HUF/év és
min 100.000.000.- HUF/kar mértékben.
11. Tartalékkeret a nettó vállalkozói díj 3%-a.
12. Ajánlatba csatolandó:
- felolvasólap;
- nyilatkozat céges adatokról
- a Kbt. 66. § (6) a) és b) nyilatk., nemleges tartalommal is;
- a Kbt. 66.§ (2) és (4) szerinti nyilatk;
- a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatk.;
- közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodás;
- adott esetben meghatalmazás , felelős fordítások

- EEKD
- a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13.§-a szerinti nyilatk.;
- az árazatlan költségvetéssel megegyező árazott költségvetés;
- aláírási címpéldány/aláírásminta;
- az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatk. indokolással;
13. - nyilatk. teljesítési jólteljesítési és teljesítési biztosítékról
14. AK az alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
15. M.2. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembereknek
legkésőbb szerződés megkötéséig(es a szerződés időtartama alatt) rendelkezniük kell a KD-ban
részletezett korlátozás nélküli felelős műszaki vezetői jogosultsággal es kamarai nyilvántartásba
vétellel.
16. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban részajánlat tételre, illetőleg többváltozatú ajánlattételre nem
biztosít lehetőséget figyelemmel arra, hogy az építési beruházás egy új épület kivitelezési munkáit
foglalja magában, amely egy helyrajzi számon helyezkedik el,az épület fizikai, műszaki, funkcionális
elkülönültsége nem áll fenn, ezáltal egy műszaki funkcionális egységet alkot, így a közbeszerzés
részekre bontása a gazdasági ésszerűsség követelményével nem összeegyeztethető. [Kbt.61.§]
17. FAKSZ: dr. Gerliczki Andrea 00331
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Bács-Kiskun Megyei Kórház (5969/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK00505
Postai cím: Nyíri út 38.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Svébis Mihály főigazgató
Telefon: +36 76519819
E-mail: kozbeszerzes@kmk.hu
Fax: +36 76516729
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kmk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kmk.hu/kmkweb/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://fairtender.hu/eljarasok.php (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Fair-Tender Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Czimra Gyu. u. 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1171
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Némediné Horányi Márta, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
névjegyzék száma: 00369
Telefon: +36 704186618
E-mail: fairtender@t-online.hu
Fax: +36 28920916
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fairtender.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fairtender.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Fair-Tender Kft. (I.A.S.G. Kft. tárgyaló)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Határ út 3. V. épület
Város: Pécel
NUTS-kód: HU120

Postai irányítószám: 2119
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Némediné Horányi Márta, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
névjegyzék száma: 00369
Telefon: +36 704186618
E-mail: fairtender@t-online.hu
Fax: +36 28920916
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fairtender.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fairtender.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi Intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mikrobiológiai Diagnosztika fogyóanyagainak (táptalajok, reagensek, diagnosztikus kitek, munkaoldatokra, haemokultúra palack) beszerzése, valamint azok felhasználásához kapcsolódó
berendezések haszná
Hivatkozási szám: FT-1072/KECSKEMÉT/2017
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés. Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapban szükséges mikrobiológiai diagnosztika
fogyóanyagait (táptalajok, reagensek, diagnosztikus kitek, munkaoldatok, haemokultúra palack) kívánja
megvásárolni, azok felhasználásához kapcsolódó gyári új készülékek használatba adásával együtt.
(Haemokultúra vizsgálatokhoz szükséges háttérkészülék, identifikáló készülék, és szonikáló berendezés
használatba adásával) Az adásvételi szerződés időtartama alatt a használatba adásra kerülő készülékek
on-line csatlakozásának biztosítása Ajánlatkérő mindenkori informatikai rendszeréhez nyertes Ajánlattevő
feladata és költsége. Jelenleg Vevőnél kecskeméti és kalocsai telephelyen MEDBAKTER informatikai
rendszer működik.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: BAKTERIOLÓGIA 1. rész (1.A-E)
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33696500-0

További tárgyak:
33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Kórház - Központi Klinikai
Laboratórium, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. és BKM Kórház, Kalocsai Tagkórháza - Központi
Laboratórium 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34-36.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
BAKTERIOLÓGIA 1. rész (1.A-E) ÖSSZESEN 202 864 db/év
BAKTERIOLÓGIA 1/A. rész Haemokultúra vizsgálatokhoz szükséges palackok, új háttérkészülék
kihelyezésével 6.600 db/év
BAKTERIOLÓGIA 1/B. rész Késztáptalajok 181 584 db/év
BAKTERIOLÓGIA 1/C. rész Kórokozók vizsgálata identifikáló készülék használatba adásával és a
működéshez szükséges fogyóanyagok biztosításával rezisztenciavizsgálat 5 400 db/év
BAKTERIOLÓGIA 1/D. rész Antibiotikumot koncentráció gradiens szerint tartalmazó csíkok 9.280 db/év
BAKTERIOLÓGIA 1/E. rész Szonikálásra szolgáló új berendezés használatba adása 1 db
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati dokumentációban részletesen megadott
műszaki leírásban szereplő szabványokra, műszaki engedélyekre, műszaki előírásokra, műszaki
ajánlásokra történő hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt,
az „azzal (azokkal) egyenértékű” megajánlások elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek
az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek és szolgáltatások nem
felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben
az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa
javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott
követelményeknek. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata, ill. kötelezettsége. A részletes
szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Értékelési szempontok részletezése:
1. rész esetében az 1. értékelési szempont : SÚLY 140
Ajánlati ár (nettó HUF/év) 1. rész összesen
Az ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás nettó értéke (az ártáblázatban megadott Mikrobiológiai
Diagnosztika fogyóanyagainak és az egyéb kiegészítők összköltsége, a kihelyezésre kerülő készülékekkel
együtt.) Az 1. értékelési szempont pontozása a fordított arányosság szabályai szerint történik. (Hatósági
útmutató: III.A.1.ba pontja alapján)
1. rész esetében a 2. értékelési szempont: SÚLY 60. Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató
elvárások teljesítése, összesen az alábbiakban felsoroltak szerint:
BAKTERIOLÓGIA 1/A. rész A haemokultúra (HK) vizsgálatokhoz szükséges palackok megajánlása, 1db új
haemokultúra automata háttérkészülék kihelyezésével.
2/1. értékelési szempont: SÚLY 5. A haemokultúra palackok esetében : Előnyt jelent az a palack, mely
inaktiváló anyagként gyantát tartalmaz.(Igen 10 pont, nem 0 pont

2/2. értékelési szempont: SÚLY 6. A haemokultúra palackok esetében: A palackok a minták több kézben
való átfutása miatt ne legyenek könnyen törhetőek, balesetveszélyesek, de kézben jól foghatóak legyenek. A
kisebb súlyú veszélyeshulladék kezelése (ezáltal az olcsóbb veszélyeshulladék szállítás) érdekében előnyt
jelent a minél alacsonyabb súlyú palack. Minimumfeltétel (alapfeltétel), hogy a palack műanyag legyen.
Kérjük megadni a palack súlyát üres állapotban ! Min súly 72g 10 pont, max. súly 100g 0 pont, melynél
nehezebb súlyú palack már nem kerül elfogadásra! FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG.
2/3. értékelési szempont: SÚLY 5. A haemokultúra palackok esetében: Előnyt jelent, ha a gyártó a pozitív
jelzésű palackok kioltásához szükséges, kompatibilis steril kioltó tűvel rendelkezik . (Igen 10 pont, nem 0
pont)
2/4. értékelési szempont: SÚLY 5. A haemokultúra palackok esetében: Előnyt jelent, ha a haemokultúra
automata rendelkezik ún. küszöbérték algoritmussal, mely segítségével lehetséges a palackok késleltetett
behelyezése, azaz olyan esetben is pozitív jelzést ad az automata, amikor már a palackban lévő
baktériumok növekedése stacioner fázisban van. (Igen 10 pont, nem 0 pont)
Folytatás a VI.4.3. pont 16. pontjában
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. értékelési szempont: Az orvos szakmai szempont (II.2.4. pontban) 60
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 140
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő, a lehívások során, a ténylegesen felmerülő igénye alapján, a kiírt
mennyiségtől 30% -kal felfelé eltérhet, oly módon, hogy a megnövekedett mennyiség a szerződés
lejártának időpontjáig lehívásra kerül változatlan szerződéses feltételek mellett.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AZ 1. RÉSZRE KIZÁRÓLAG KOMPLETT AJÁNLAT ADHATÓ AZ 1. RÉSZEN BELÜLI TELJES AZ 1.
RÉSZRE KIZÁRÓLAG KOMPLETT AJÁNLAT ADHATÓ AZ 1. RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGRE!
Jelen adásvételi szerződés a felek általi aláírást követően lép hatályba és 12 hónapig, de legkésőbb 2019.
április 30.-ig tart.
II.2.1)
Elnevezés: BAKTERIOLÓGIA 2. rész
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

33696500-0

További tárgyak:
33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Kórház - Központi Klinikai
Laboratórium, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. és BKM Kórház, Kalocsai Tagkórháza - Központi
Laboratórium 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34-36.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
BAKTERIOLÓGIA 2. rész
Antibiotikum korongok automata adagolókkal (diszpenzer) együtt 156720 db/év
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati dokumentációban részletesen megadott műszaki
leírásban szereplő szabványokra, műszaki engedélyekre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra
történő hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, az „azzal
(azokkal) egyenértékű” megajánlások elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat
kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a
műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő
ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások
egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Az
egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata, ill. kötelezettsége.
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Értékelési szempontok részletezése:
2. rész esetében az értékelési szempont: Ajánlati ár (nettó HUF/év) Az ajánlatkérő által fizetendő
ellenszolgáltatás nettó értéke (az ártáblázatban megadott Mikrobiológiai Diagnosztika fogyóanyagainak
és az egyéb kiegészítők összköltsége) Az értékelési szempont pontozása a fordított arányosság szabályai
szerint történik. (Hatósági útmutató: III.A.1.ba pontja alapján)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő, a lehívások során, a ténylegesen felmerülő igénye alapján, a kiírt
mennyiségtől 30% -kal felfelé eltérhet, oly módon, hogy a megnövekedett mennyiség a szerződés
lejártának időpontjáig lehívásra kerül változatlan szerződéses feltételek mellett.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
A 2. RÉSZRE KIZÁRÓLAG KOMPLETT AJÁNLAT ADHATÓ A 2. RÉSZEN BELÜLI TELJES
MENNYISÉGRE! Jelen adásvételi szerződés a felek általi aláírást követően lép hatályba és12 hónapig, de
legkésőbb 2019. április 30.-ig tart.
II.2.1)
Elnevezés: BAKTERIOLÓGIA - Baktériumok meghatározása identifikáló rendszerekkel
Rész száma: 3-15.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33696500-0

További tárgyak:
33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Kórház - Központi Klinikai
Laboratórium, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. és BKM Kórház, Kalocsai Tagkórháza - Központi
Laboratórium 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34-36.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
BAKTERIOLÓGIA - Baktériumok meghatározása identifikáló rendszerekkel 3-15. rész
3. rész Enterobacteriacae családba tartozó baktériumok pontos identifikálása 24 órán belül 1 440 db/év
4. rész Anaerob baktériumok pontos identifikálása 4 óra alatt 600 db/év
5. rész Nem fermentáló Gram negatív baktériumok pontos identifikálása 24 - 48 órán belül 180 db/év
6. rész Streptococcusok és rokon mikroorganizmusok pontos identifikálása 24 órán belül 100 db/év
7. rész Anaerob baktériumok pontos identifikálása 4 óra alatt 100 db/év
8. rész Nem fermentáló Gram negatív baktériumok pontos identifikálása 24 - 48 órán belül 100 db/év
9. rész Sarjadzó gombák azonosítása 48-72 órán belül 25 db/év
10. rész Enterobacteriacae családba tartozó baktériumok pontos identifikálása 24 órán belül 300 db/év
11. rész Coryneform baktériumok 24 órán belüli azonosítására 12 db/év
12. rész Listeria baktériumok 24 órán belüli azonosítására 10 db/év
13. rész Neisseria, a Haemophilus (és hasonló fajták) és a Moraxella catarrhalis (Branhamella catarrhalis)
azonosítására 2 órán belül 30 db/év
14. rész Staphylococcus, Micrococcus és Kocuria nemek azonosítására 24 órán belül 125 db/év
15. rész Enterobaktériumok 4 órán belüli azonosítására 100 db/év
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati dokumentációban részletesen megadott műszaki
leírásban szereplő szabványokra, műszaki engedélyekre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra
történő hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, az „azzal
(azokkal) egyenértékű” megajánlások elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat
kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a
műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő
ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások
egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Az
egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata, ill. kötelezettsége.
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Értékelési szempontok részletezése:
3-15. részek esetében az 1. értékelési szempont : SÚLY 140.
Ajánlati ár (nettó HUF/év) Az ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás nettó értéke (az ártáblázatban
megadott Mikrobiológiai Diagnosztika fogyóanyagainak és az egyéb kiegészítők összköltsége) Az 1.
értékelési szempont pontozása a fordított arányosság szabályai szerint történik. (Hatósági útmutató:
III.A.1.ba pontja alapján)
3-15. rész esetében a 2. értékelési szempont: SÚLY 60.
Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése. Előnyt jelent, ha a kit rendelkezik
webes felülettel a reakcióeredmények kiértékelésére. (Igen 10 pont, nem 0 pont)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. értékelési szempont: Az orvos szakmai szempont (II.2.4. pontban) 60
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 140
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő, a lehívások során, a ténylegesen felmerülő igénye alapján, a kiírt
mennyiségtől 30% -kal felfelé eltérhet, oly módon, hogy a megnövekedett mennyiség a szerződés
lejártának időpontjáig lehívásra kerül változatlan szerződéses feltételek mellett.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A 3-15. RÉSZEKRE RÉSZENKÉNTI AJÁNLAT ADHATÓ A 3-15. RÉSZEKEN BELÜLI TELJES
MENNYISÉGEKRE! Jelen adásvételi szerződés a felek általi aláírást követően lép hatályba és12 hónapig,
de legkésőbb 2019. április 30.-ig tart.
II.2.1)
Elnevezés: BAKTERIOLÓGIA - Vegyszerek: identifikáláshoz használt reagensek, kitek, biokémiai próbák
Rész száma: 16-30.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33696500-0

További tárgyak:
33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Kórház - Központi Klinikai
Laboratórium, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. és BKM Kórház, Kalocsai Tagkórháza - Központi
Laboratórium 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34-36.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
BAKTERIOLÓGIA - Vegyszerek: identifikáláshoz használt reagensek, kitek, biokémiai próbák 16-30. rész
16. rész S.aureus identifikálására tenyészetből, szabad koaguláza kimutatásával latex agglutinációs
módszerrel 2 200 vizsg.szám/év
17. rész MRSA identifikálására tenyészetből, PBP2a protein kimutatásával latex agglutinációs módszerrel.
450 vizsg.szám/év
18. rész Streptococcus törzsek szerotipizálására a Lancefield antigén meghatározásával latex agglutinációs
módszerrel, tenyészetből 900 vizsg.szám/év
19. rész Streptococcus törzsek szerotipizálására a Lancefield "A"antigén meghatározásával latex
agglutinációs módszerrel, tenyészetből 100 vizsg.szám/év
20. rész Streptococcus törzsek szerotipizálására a Lancefield "B"antigén meghatározásával latex
agglutinációs módszerrel, tenyészetből 100 vizsg.szám/év
21. rész Streptococcus törzsek szerotipizálására a Lancefield "D" antigén meghatározásával latex
agglutinációs módszerrel, tenyészetből 100 vizsg.szám/év
22. rész Enterococcusok, S. pyogenes identifikálására a pyrrolidonil-arilamidáz meghatározásával (PYR
teszt), tenyészetből 650 vizsg.szám/év

23. rész S. pneumoniae tok antigén kimutatása vizsgálati anyagból (vizelet, liquor, haemokultura) 20
vizsg.szám/év
24. rész Liquorból meningitist okozó kórokozók (N. meningitidis A,B,C, W135, E. coli K1, S. pneumoniae, S.
agalactiae, H. influenzae b) antigénjeinek kimutatása latex agglutinációval 140 vizsg.szám/év
25. rész Reagens / reagens tartalmú papír a citokróm oxidáz kimutatására 450 vizsg.szám/év
26. rész Hidrogén-peroxid a bakteriális kataláz enzim kimutatására tenyészetből. 1 300 vizsg.szám/év
27. rész Nitrocefin tartalmú korong a béta-laktamáz-termelés kimutatására tenyészetből 200 vizsg.szám/év
28. rész X, V. XV tartalmú korongok a Haemophilus törzsek identifikálására tenyésztés során. 250
vizsg.szám/év
29. rész Spot indol teszt anaerob baktériumok preszumptív identifikálására tenyészetből, viz. E. coli 920
vizsg.szám/év
30. rész Na-polianetol-szulfonát-tartalmú korong (SPS) a P. anaerobius identifikálására tenyésztés során 30
vizsg.szám/év
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati dokumentációban részletesen megadott műszaki
leírásban szereplő szabványokra, műszaki engedélyekre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra
történő hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, az „azzal
(azokkal) egyenértékű” megajánlások elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat
kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a
műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő
ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások
egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Az
egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata, ill. kötelezettsége.
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Értékelési szempontok részletezése: Ajánlati ár (nettó HUF/év) Az ajánlatkérő által fizetendő
ellenszolgáltatás nettó értéke (az ártáblázatban megadott Mikrobiológiai Diagnosztika fogyóanyagainak
és az egyéb kiegészítők összköltsége) Az értékelési szempont pontozása a fordított arányosság szabályai
szerint történik. (Hatósági útmutató: III.A.1.ba pontja alapján)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő, a lehívások során, a ténylegesen felmerülő igénye alapján, a kiírt
mennyiségtől 30% -kal felfelé eltérhet, oly módon, hogy a megnövekedett mennyiség a szerződés
lejártának időpontjáig lehívásra kerül változatlan szerződéses feltételek mellett.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A 16-30. RÉSZEKRE RÉSZENKÉNTI AJÁNLAT ADHATÓ, A 16-30. RÉSZEKEN BELÜLI TELJES
MENNYISÉGEKRE! Jelen adásvételi szerződés a felek általi aláírást követően lép hatályba és12 hónapig,
de legkésőbb 2019. április 30.-ig tart.
II.2.1)
Elnevezés: BAKTERIOLÓGIA - Vegyszerek: identifikáláshoz használt reagensek, kitek, biokémiai próbák
Rész száma: 31-55.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33696500-0

További tárgyak:
33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Kórház - Központi Klinikai
Laboratórium, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. és BKM Kórház, Kalocsai Tagkórháza - Központi
Laboratórium 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34-36.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
BAKTERIOLÓGIA - Vegyszerek: identifikáláshoz használt reagensek, kitek, biokémiai próbák 31-55. rész
31. rész Legionella pneumophila I. szerotípus antigénjének kimutatására vizeletből 5 vizsg.szám/év
32. rész Mycoplasma hominis és Ureaplasma urealyticum egyidejű kimutatására csíraszámmeghatározással
és antibiogrammal, urogenitális mintákból 600 vizsg.szám/év
33. rész C. difficile glutamát-dehidrogenáz antigénjének és A, B toxinjának egyidejű kimutatása székletből,
illetve tenyészetből. 1 300 vizsg.szám/év
34. rész Indol-ureum (IU) folyékony táptalaj az ureáz-, és indoltermelés kimutatására 1 800 vizsg.szám/év
35. rész Kovács reagens az IU táptalajban keletkezett termékek vizualizálására 1 800 vizsg.szám/év
36. rész Russel politróp táptalaj a laktóz bontás, kén-hidrogén termelés vizsgálatára 1 480 vizsg.szám/év
37. rész Glükóz tartalmú, csőbe magasan fejtett táptalaj az oxidatív / fermentatív glükózbontás, ill. alkalizálás
vizsgálatára. 370 vizsg.szám/év
38. rész félfolyékony csőbe fejtett táptalaj a mozgás, és a kén-hidrogén termelés kimutatására (SIM táptalaj)
2 320 vizsg.szám/év
39. rész acetamid hidrolízis kimutatására csőbe fejtett oldat 400 vizsg.szám/év
40. rész Nessler reagens az acetamid hidrolízis vizualizálására 400 vizsg.szám/év
41. rész félkémcsőbe fejtett 1 ml-nyi steril fiziológiás sóoldat inokulumkészítéshez 13 600 vizsg.szám/év
42. rész tributyrin hidrolízis kimutatására tápfolyadék, és szubsztráttartalmú korong 120 vizsg.szám/év
43. rész optochin tartalmú identifikáló korong S. pneumoniae identifikálására 400 vizsg.szám/év
44. rész novobiocin tartalmú identifikáló korong a S. saprophyticus törzsek identifikálására, ill. elkülönítésére
az egyéb koaguláz-negatív Staphylococcusoktól 310 vizsg.szám/év
45. rész bacitracin tartalmú identifikáló koorong a S. pyogenes törzsek identifikálására, elkülönítésére egyéb
béta-hemolizáló streptococcusoktól 200 vizsg.szám/év
46. rész anaerob identifikáló korongok az anaerob baktériumok preszumptív identifikálására 650 vizsg.szám/
év
47. rész ampC-ESBL korongok-4 korongos szett 800 vizsg.szám/év
48. rész Metallo-béta-laktamáz kimutatásra karbapenem és EDTA korongok 50 vizsg.szám/év
49. rész Anaerob indikátor 100 vizsg.szám/év
50. rész Enterococcus agar 2 000 vizsg.szám/év
51. rész Gram kenet készítéshez festékszett 25 liter/év
52. rész Kinyoun festék készlet 1 szett/év
53. rész Metilénkék kenet készítéshez festék 18 liter/év
54. rész Immerziós olaj a mikroszkópos vizsgálatokhoz 450 ml/év
55. rész Gázfejlesztő anaerob edényhez 970 db/év
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati dokumentációban részletesen megadott műszaki
leírásban szereplő szabványokra, műszaki engedélyekre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra
történő hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, az „azzal
(azokkal) egyenértékű” megajánlások elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat
kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a
műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő
ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások

egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Az
egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata, ill. kötelezettsége.
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Értékelési szempontok részletezése: Ajánlati ár (nettó HUF/év) Az ajánlatkérő által fizetendő
ellenszolgáltatás nettó értéke (az ártáblázatban megadott Mikrobiológiai Diagnosztika fogyóanyagainak
és az egyéb kiegészítők összköltsége) Az értékelési szempont pontozása a fordított arányosság szabályai
szerint történik. (Hatósági útmutató: III.A.1.ba pontja alapján)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő, a lehívások során, a ténylegesen felmerülő igénye alapján, a kiírt
mennyiségtől 30% -kal felfelé eltérhet, oly módon, hogy a megnövekedett mennyiség a szerződés
lejártának időpontjáig lehívásra kerül változatlan szerződéses feltételek mellett.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A 31-55. RÉSZEKRE RÉSZENKÉNTI AJÁNLAT ADHATÓ, A 31-55. RÉSZEKEN BELÜLI TELJES
MENNYISÉGEKRE! Jelen adásvételi szerződés a felek általi aláírást követően lép hatályba és12 hónapig,
de legkésőbb 2019. április 30.-ig tart.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész tekintetében: Az alkalmasság
megítéléséhez szükséges adatok es a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, - akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság
igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett
be. Ajánlattevő, továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.
30.) Korm. rend. 15.§ (1) bek.-ben foglaltak szerint, az egységes európai közb. dok. benyújtásával
köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § (1) es (2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hiányát. A

321/2015 (X. 30.) Kom. rend. 1-7.§ és 9- 16. § szerint, az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására, ajánlattevőnek, valamint a kapacitást nyújtó szervezetnek ajánlatuk benyújtásakor
a kiválasztási szempontokat illetően elegendő az Egységes Európai Közb. Dok. IV. rész α (alfa)
szakaszt kitölteni. A kizáró okok fenn nem állását, továbbá az alkalmassági követelmények
teljesülését igazoló dokumentumokat Ajánlattevőknek kizárólag a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak
alapján megküldött felhívásra kell benyújtania. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő
(közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 10.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem
tartozik a Kbt. 62.§-aban meghatározott kizáró okok hatálya ala. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb)
pontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosát
meg képes nevezni, ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A 321/2015.
(X.30.) Korm. rend. 2. § (2) bek.-re tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu Magyarországon letelepedett
ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 8. §-a szerint köteles igazolni,
hogy nem tartozik a Kbt. 62.§-aban meghatározott kizáró okok hatálya alá. Azon alvállalkozók
tekintetében, amelyek nem vesznek reszt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. §
(4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 2016.
június 1.-en a 62. számban közzétett Közb. Tanácsának útmutatójára a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti
elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről. A 321/2015 (X. 30.)
Kom. rend. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
a közb. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az
adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Folytatás a III.1.2. pont alkalmasság minimumkövetelményei pontban a karakterkorlátozás miatt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor
az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alábbi alkalmassági
követelményeknek. Az ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására kell benyújtani az
alábbi dokumentumokat:
Minden rész tekintetében: P.1. az ajánlattevő, pénzügyi intézménytől származó, a 321/2015 (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, egyszerű másolatban benyújtott nyilatkozata
arról, hogy a dokumentációban rögzített szerződés pénzügyi, gazdasági teljesítésére alkalmas az
alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi számlavezetés kezdő időpontja,
- tájékoztatás a pénzforgalmi számlán történő, 30 napot meghaladó, esetleges sorba állításról,
illetve azok időpontjáról és időtartalmáról az eljárást megindító hirdetmény feladásának dátumától
visszaszámított 2 éven belül,
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A sorba állítás forgalma a 2009. évi LXXXV.
törvény 2. § 25. pontja szerint értendő.
A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdés alapján, azokban az esetekben, amelyekben
a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel
a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén
való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági
szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját
vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az
(1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65.
§ (7) bekezdés szerint a pénzügyi gazdasági alkalmassági követelményeknek más szervezet
(szervezetek) kapacitásaira történő támaszkodással kíván megfelelni, úgy az adott kapacitás
meglétét (az alkalmasság fent meghatározott követelményét) a kapacitást nyújtó szervezetnek,
a fent meghatározottak szerint, az Ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia, továbbá csatolni
kell a kapacitást nyújtóként igénybe venni szándékozott szervezetre vonatkozóan a Kbt. 65. § (8)
bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Minden rész tekintetében: Az ajánlattevő (közös
Ajánlattevő) alkalmatlan: P/1. A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint
ajánlattevő (közös ajánlattevő) pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának
dátumától visszaszámított 2 éven belül 30 napot meghaladó sorba állítás fordult elő. Ajánlatkérő
az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított 2 éven belül aktív, de
időközben megszűnt számlákat is vizsgálja. A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági
követelményeknek , illetve azon, gazdasági és pénzügyi helyzetre meghatározott követelményeknek,
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő,
ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolása során az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kár megtérítéséért.
III.1.1. pont folytatása a karakterkorlátozás miatt:
A Kbt. 64. § (1) bek. alapján a 62. § (1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével
bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közb. eljárásból, amennyiben a
Közb. Hatóság a 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására
irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bek. szerinti vagy bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság a 188. § (5) bek. szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági
szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket
hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a
Közb. Hatóság a 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására
irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondja az
adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés
nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai
közb. dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. A Kbt. 66. § (2) bek. alapján az ajánlatnak
tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor
az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alábbi alkalmassági
követelményeknek. Az ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására kell benyújtani az
alábbi dokumentumokat:
Minden rész tekintetében: M1. Az ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti, ismertesse, az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított
megelőző 3 év szállításait a megajánlható részekre vonatkozóan, a teljesítés ideje (megkezdés
és befejezés időpontja: év, hó, nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége
(az 52. rész kivételével, ahol az ellenszolgáltatás összege), és nyilatkozatának csatolásával,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint csatolja ezen
szállításokkal kapcsolatos, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdései szerinti
referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat. M2. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termékre, ill. adott esetben a kihelyezésre kerülő
készülékekre vonatkozóan is, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől
származó tanúsítvány illetve megfelelőségi nyilatkozat másolata, mely szerint a termék, valamint a
kihelyezésre megajánlott készülék megfelel a 8/2003. (III.13) ESZCSM. rendeletben, vagy a 93/42 /
EKG tanácsi irányelvben és /vagy a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben előírt minőségi megfelelőségi
követelményeknek. A kalibrátorok esetében az SI mértékegységre való visszavezethetőséget
dokumentálni kell. M.3. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja szerint az
ajánlattevő csatolj, az 1.-50. részek esetében, a megajánlott reagens(ek) műszaki (teszt) leírását
és az 1907/2006 számú EK rendelet szerinti biztonsági adatlapját magyar nyelven. Elegendő
elektronikus formában CD-n benyújtani. Nyertes Ajánlattevőnek szerződéskötéskor azonban
papíralapon is át kell adnia Ajánlatkérőnek. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés
alapján, azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja,
hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik

tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is
köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevők (közös ajánlattevőnek) együttesen is
megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés)
A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezetek
(személyek), mint kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Minden rész tekintetében: Az ajánlattevő (közös
Ajánlattevő) alkalmatlan: M1. Amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 évben, egészségügyi intézmény részére
teljesített, a beszerzés tárgyában részenként megadott termékek (beleértve az 1. részben
használatba adásra kerülő készülékeket is) szállítására vonatkozó legalább összesen az alábbi
mennyiségekett elérő referenciá(k)al, az 52. rész kivételével, ahol legalább az alábbiakban megadott
nettó értékű referenciá(k) val kell Ajánlattevőnek rendelkeznie: BAKTERIOLÓGIA 1. rész (1.AE): A) Haemokultúra vizsgálatokhoz szükséges palackok, automata kihelyezésével, és/vagy
B) késztáptalajok, és/vagy C) kórokozók vizsgálata identifikáló automata kihelyezésével és a
működéshez szükséges fogyóanyagok biztosításával, és/vagy D) antibiotikumot koncentráció
gradiens szerint tartalmazó csíkok, és/vagy E) szonikálásra szolgáló berendezés használatba
adásáról 152 148 db/év mennyiségű referenciával. BAKTERIOLÓGIA 2. rész: Antibiotikum korongok
automata adagolókkal (diszpenzer) együtt történő szállításáról szóló referenciával 117 540 db/év.
3-15. RÉSZ: BAKTERIOLÓGIA - Baktériumok meghatározására szolgáló identifikáló rendszerek
(A KIT CÉLJA) szállításáról szóló referenciával az alábbiakban megadott mennyiségekben: 3. rész
1 080 db/év, 4. rész 450 db/év, 5. rész 135 db/év, 6. rész 75 db/év, 7. rész 75 db/év, 8. rész 75 db/
év, 9. rész 18 db/év, 10. rész 225 db/év, 11. rész 9 db/év, 12. rész 7 db/év, 13. rész 22 db/év, 14.
rész 93 db/év, 15. rész 75 db/év. 16-55. RÉSZ: BAKTERIOLÓGIA -Vegyszerek: identifikáláshoz
használt reagensek, és/vagy kitek, és/vagy biokémiai próbák szállításáról szóló (A TESZT LEÍRÁSA)
referenciával az alábbiakban megadott mennyiségekben : 16. rész 1 650 vizsg. szám, 17. rész 337
vizsg. szám, 18. rész 675 vizsg. szám 19. rész 75 vizsg. szám 20. rész 75 vizsg. szám 21. rész 75
vizsg. szám 22. rész 487 vizsg. szám 23. rész 15 vizsg. szám 24. rész 105 vizsg. szám 25. rész
337 vizsg. szám 26. rész 975 vizsg. szám 27. rész 150 vizsg. szám 28. rész 187 vizsg. szám 29.
rész 690 vizsg. szám 30. rész 22 vizsg. szám 31. rész 3 vizsg. szám 32. rész 450 vizsg. szám 33.
rész 975 vizsg. szám 34. rész 1 350 vizsg. szám 35. rész 1 350 vizsg. szám 36. rész 1 110 vizsg.
szám 37. rész 277 vizsg. szám 38. rész 1 740 vizsg. szám 39. rész 300 vizsg. szám, 40. rész 300
vizsg. szám 41. rész 10 200 vizsg. szám 42. rész 90 vizsg. szám 43. rész 300 vizsg. szám 44. rész
232 vizsg. szám 45. rész 150 vizsg. szám 46. rész. 487 vizsg. szám 47. rész 600 vizsg. szám 48.
rész 37 vizsg. szám 49. rész 75 vizsg. szám 50. rész 1 500 vizsg. szám 51. rész 18 liter 52. rész 9
450 HUF, 53. rész 13 liter 54. rész 337 ml 55. rész 727 db. Az előírt alkalmassági feltétel egy vagy
több referenciával is igazolható. Több rész megajánlása esetén, a fentiekben előírt alkalmassági
feltétel egy referenciaigazolással is igazolható, amennyiben abból a részenként meghatározott
alkalmassági feltétel egyértelműen megállapítható. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. (1a) pontja
alapján a három év teljesítéseinek igazolására az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.M2. Amennyiben a megajánlott
termék(ek), ill. a kihelyezésre kerülő készülék(ek) nem rendelkeznek a 8/2003. (III.13.) ESZCSM
sz rend.-ben előírt, továbbá a 93/42/EKG irányelv és /vagy a 4/2009. (III. 17.) EüM rend.-ben előírt
vagy azzal egyenértékű minőségi megfelelőségi tanúsítvánnyal. A kalibrátorok esetében az SI
mértékegységre való visszavezethetőség hiánya, kizárólag azon részek esetében, ahol kalibrátorok
kerülnek megajánlásra.M3. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. h) pontja alapján, az
1.-50. részek esetében, a megajánlott reagens(ek) nem rendelkezik olyan magyar nyelvű műszaki
teszt leírással és biztonsági adatlappal, amelyből megállapítható a megajánlott termék szakmai
megfelelősége.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Minden rész tekintetében: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: A felek rögzítik, hogy az
adásvételi szerződés időtartama alatt, az érintett áru(k) tekintetében, Eladónak a 3.2. pontban rögzítet
kötbér kötelezettsége, minden esetben, az eseti megrendeléseknek, Eladó által történt dokumentált
visszaigazolásnak időpontjában áll be. Késedelmi kötbér: a késedelem minden naptári napja után, a
késedelemmel érintett áru(k) teljes nettó szerződéses árára vetített 1%, legfeljebb azonban az érintett áru(k)
teljes nettó szerződéses értéke 20 (húsz) százaléka. Meghiúsulási kötbér: az érintett áru(k) szerződés
szerinti áfa nélkül számított ellenértékének 30 %-a. Fő finanszírozási és fizetési feltételek: Az ajánlatétel, a
szerződéskötés, az elszámolás is HUF-ban történik. Folytatása a VI.4.3. pont 17. pontjában
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/07/23 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Fair-Tender Kft. - I.A.S.G. Kft. tárgyaló
(2119 Pécel, Határ u. 3. V. épület)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján az
ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez
támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek
képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Az Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a Közb. dok. II./7. pontban megadott
összes dokumentumot és nyilatkozatot. A Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatot Ajánlatevőknek
eredeti példányban kell benyújtaniuk. 2.) Ajánlatkérő a közb. dok.-ot térítésmentesen és teljes
terjedelemben, közvetlenül elektronikus úton, a. I.3. pontban megadott linken történő regisztrációt
követően az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi, az eljárást megindító felhívást tartalmazó
hirdetmény közzétételének napjától. A dokumentáció elérése az ajánlattétel feltétele, azt legalább
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak le kell töltenie. Az ajánlattételi
határidő lejártának napján a közb. dok. 11:00 óráig érhető el. Az ajánlatok benyújthatók a I.3.
pontban megadott címen, munkanapokon 10:00-től 15:00 óráig, ill., az ajánlattételi határidő
lejártának napján 9:00-11:00 óra között. 3.) Ajánlatkérő a 321/2011. (X. 30) Korm. rend. 30. § (4)
bekezdés értelmében, felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 28. § (3) bek. alapján meghatározott
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági,
valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a felhívás III.1.2. P1.
és III.1.3.M1. M2. és M3. pontokban megadottak szerint. 4. Ajánlattevő, a Kbt. 56. §-ban foglaltak
alapján, az Ajánlati Felhívásban és a Közb. dok.-ban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő
tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől, legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző negyedik napig, az
Ajánlati Felhívásban jelzett címre küldött levélben, elektronikus levélben, telefaxban vagy táviratban.
(Az írásos formában megküldött kérdéseket, minden esetben kérjük elektronikus formában
is megküldeni, a fairtender@t-online.hu email címre. A kiegészítő információkat Ajánlatkérő
köteles a lehető leghamarabb megküldeni, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 6
nappal. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a közb. eljárásban
valamennyi, az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvette, és ajánlata elkészítése
során azt figyelembe vettem. 5.). Kbt. 35. § (8) bek. alapján Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt,
közös ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 6.) Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték
nyújtását. 7.) Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, a 2013.
évi V. tv. (Ptk.) valamint a 320/2015 (X. 30.) Korm. rend. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 8.)
Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 71. § szerinti körben. Ajánlatkérő nem kívánja
alkalmazni a Kbt. 71. § (6) bek.-ben foglaltakat. 9.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy
nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat. 10.) Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt.
81. § (5) bek.-ben foglaltak szerint bírálja el. 11.) Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a Kbt.
66. § (4) bek. szerinti nyilatkozatát. 12. Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania nyilatkozatát a
Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjára vonatkozóan. Nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges!
13.) Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal
együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó A nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok esetében, Ajánlatkérő elfogadja az Ajánlattevő által elkészített saját felelős fordítást
is. A nem megfelelő tartalmú saját fordításból eredő következményeket Ajánlattevő viseli.
14.) A megajánlott reagens(ek) műszaki (teszt) leírását és biztonsági adatlapját Nyertes
Ajánlattevőnek szerződéskötéskor azonban papíralapon is át kell adnia Ajánlatkérőnek.
15.) FAKSZ: Némediné Horányi Márta névjegyzék száma: 00369, tel: +36 704186618
Folytatás a VI.3.4. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.3. pont folytatása:
16). Értékelés: Az ajánlatok értékelése az 1. és 3-15. rész tekintetében a Kbt. 76. § (2) bek. c)
pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának elve alapján, míg a 2. és
16-55. rész esetében a 76. § (2) bek. a) pontja alapján, a legalacsonyabb ár elve alapján történik.
Az ajánlatok értékelésekor az adható pontszám az 1. és 3-15. részszempont esetében: 0-10-ig.
A pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes értékelési szempontok ill. alszempontok
értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adandó
pontszámok a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek meghatározásra. Míg egy adott
funkció vagy tulajdonság meglétének értékelése alkalmával (igen/nem válasz) az adott funkcióval/
tulajdonsággal rendelkező berendezés az adott alszemponthoz tartozó maximális, míg az adott
funkcióval/tulajdonsággal nem rendelkező berendezés a minimális pontszámot kapja.
Értékelési szempontok részletezése:
BAKTERIOLÓGIA 1. rész (1/A-E) A) Haemokultúra vizsgálatokhoz szükséges palackok, automata
kihelyezésével, B) késztáptalajok, C) kórokozók vizsgálata identifikáló automata kihelyezésével és
a működéshez szükséges fogyóanyagok biztosításával, D) antibiotikumot koncentráció gradiens
szerint tartalmazó csíkok, és E) szonikálásra szolgáló berendezés használatba adása
II.2.4. pont folytatása az 1. rész esetében:
BAKTERIOLÓGIA 1/B. rész Késztáptalajok:
2/5. értékelési szempont: SÚLY 5. Ártáblázat I/B. rész 13. tétel - Kromogén táptalaj Candida:
Előnyt jelent, ha a kromogén szubsztrát hidrolízise révén négy különféle színben képesek a telepek
megjelenni, ezzel 4 fő gombatörzs identifikálását elősegítve: C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C.
krusei (Igen 10 pont, nem 0 pont)
2/6. értékelési szempont: SÚLY 5. Ajánlatkérő Mikrobiológiai részlege nem rendelkezik hűtött
kamrahelyiséggel („hidegszoba”), a táptalajok hűtőszekrényben lesznek tárolva. Ezért előnyt jelent a
hetente történő táptalaj-szállítás (Igen 10 pont, nem 0 pont)
2/7. értékelési szempont: SÚLY 5. Előnyt jelent, ha olyan táptalajokat is tudnak szállítani, melyek
szobahőmérsékleten is tárolhatóak bizonyos ideig. (Igen 10 pont, nem 0 pont)
BAKTERIOLÓGIA 1/C. rész Kórokozók vizsgálata identifikáló készülék használatba adásával és a
működéshez szükséges fogyóanyagok biztosításával:
2/8. értékelési szempont: SÚLY 6. Előnyt jelent, az aktuális, érvényben lévő EUCAST-szabályok
figyelembevételére, és annak megfelelően a kórokozók, mind baktériumok, mind sarjadzó gombák
pontos antibiotikum érzékenységének meghatározására. (Igen 10 pont, nem 0 pont)
2/9. értékelési szempont: SÚLY 6. Előnyt jelent, ha az automatába beépítve van ún. szakértői
rendszer, mely a felhasználóval közli a kórokozó vizsgálata során felmerülő rezisztencia képet,
valamint felhívja a figyelmet a nem összeegyeztethető identifikálási eredmény / antibiotikum
érzékenységi adatok meglétére. (Igen 10 pont, nem 0 pont)
2/10. értékelési szempont: SÚLY 6. Előny, ha a tesztek inokulálása automatikusan történik. (Igen 10
pont, nem 0 pont)
2/11. értékelési szempont: SÚLY 6. Előnyt jelent, ha az ajánlattevő biztosít a vizsgálathoz szükséges
McFarland-meghatározásra szolgáló denzitométert is. (Igen 10 pont, nem 0 pont)

17.) II.2.2. pont folytatása: Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a leszállításra kerülő
termékek ellenértékét a Közb. dok.-ban rögzített feltételekkel, a Kbt. 135. § (1) (5) és (6) bek.-ben
foglaltak alapján, a teljesítésigazolás alapján kiállított számla dátumától számított 60 napon belül,
átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130 § (3) bek.-ben foglaltak szerint. A részletes fizetési feltételeket
és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közb. dok.-ban megadott
szerződéstervezet 3.2. pontja tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Baranya Megyei Kormányhivatal (6265/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Baranya Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK16592
Postai cím: József Attila utca 10
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Heidecker Pálné közbeszerzési referens
Telefon: +36 72507082
E-mail: kozbeszerzes@baranya.gov.hu
Fax: + 36 72507012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=4&type=210#!
DocumentBrowse (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Baranya Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József Attila u. 10., II. emelet 224-es iroda
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231

Postai irányítószám: 7623
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Heidecker Pálné közbeszerzési referens
Telefon: +36 72507082
E-mail: kozbeszerzes@baranya.gov.hu
Fax: +36 72507012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A BAMKH Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai laboratóriumának
fejlesztése” című EFOP-2.2.18-17-2017-00021 asz. projekt keretein belül laboratóriumi eszközök
beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai
laboratóriumának fejlesztése” című EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt keretein belül
laboratóriumi eszközök beszerzése az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentációban meghatározott
szerint.
Nyertes Ajánlattevő feladata a fenti laboratóriumi eszközök, rendszerek meghatározott alkotórészeivel és
tartozékaival együtt történő beszerzése, a teljesítés helyszínére történő leszállítása, beüzemelése és eszköz
használatára vonatkozó oktatás elvégzése.
Az Ajánlattételi felhívásban, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott
gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet=KR.

Ajánlattvő=AT
Ajánlatkérő=AK
Alvállalkozó=AV
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 1 db Baktérium és gomba azonosítására alkalmas MALDI-TOF tömegspektrométer beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály, 7623 Pécs, Szabadság u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árubeszerzés
A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai
laboratóriumának fejlesztése” című EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt keretein belül
laboratóriumi eszközök beszerzése 1 db Baktérium és gomba azonosítására alkalmas MALDI-TOF
tömegspektrométer beszerzése
Nyertes Ajánlattevő feladata 1 db Baktérium és gomba azonosítására alkalmas MALDI-TOF
tömegspektrométer rendszer meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival együtt történő beszerzése,
a teljesítés helyszínére történő leszállítása, beüzemelése és eszköz használatára vonatkozó oktatás
elvégzése:
Az oktatás során nyertes ajánlattevő az ajánlati árban foglaltan az alábbi feladatokat köteles elvégezni:
Baktérium és gomba azonosítására alkalmas MALDI-TOF tömegspektrométer rendszer használatának
betanítása 4 személy részére 3 nap időtartamban. (A készülék üzemeltetésének és balesetvédelmi/
biztonsági előírások ismertetése. A készülék vezérlőszoftverének - és egyéb programcsomagok ismertetése.
A standard előkészítése során alkalmazandó balesetvédelmi előírások ismertetése. A minta-előkészítés
és mérés folyamatának ismertetése, eredmények kiértékelésének elmélete. Eredmények kiértékelésének
elmélete. Gyakorlati bemutatás, kezelési gyakorlat)
A beszerezni kívánt laboratóriumi eszköz részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete
szerinti Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő (legfeljebb 90 munkanap; legkedvezőbb szintje 30
munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a
max. pontot adja. ) 10
2 Vállalt jótállási időtartam termékenként (Ajánlati elem minimum értéke 12 hónap maximum értéke
36 hónap. Ajánlatkérő 12 hónaptól 36 hónapig terjedő megajánlásokat értékeli. ) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és II.2.6. pontjában szereplő adat nem a tényleges becsült érték, csak adminisztratív okból került
kitöltésre (a hirdetmény Kiadóhivatal felé való továbbíthatósága érdekében).
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: 2 db ELISA mikrolemez mosó, 1 db Asztali nagyméretű centrifuga és a hozzá tartozó rotorok, 1
db Fáziskontraszt mikroszkóp kamerával és képfeldolgozó szoftverrel beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály, 7623 Pécs, Szabadság u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árubeszerzés
A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai
laboratóriumának fejlesztése” című EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt keretein belül 2 db
ELISA mikrolemez mosó, 1 db Asztali nagyméretű centrifuga és a hozzá tartozó rotorok, 1 db Fáziskontraszt
mikroszkóp kamerával és képfeldolgozó szoftverrel beszerzése.
Nyertes Ajánlattevő feladata 2 db ELISA mikrolemez mosó, 1 db Asztali nagyméretű centrifuga és a hozzá
tartozó rotorok, 1 db Fáziskontraszt mikroszkóp kamerával és képfeldolgozó szoftverrel történő beszerzése,
a teljesítés helyszínére történő leszállítása, beüzemelése és eszköz használatára vonatkozó oktatás
elvégzése.
Az oktatás során nyertes ajánlattevő az ajánlati árban foglaltan az alábbi feladatokat köteles elvégezni:
- ELISA mikrolemez mosó használatának betanítása 4 személy részére 4 óra időtartamban (A készülék
üzemeltetésének és balesetvédelmi/biztonsági előírások ismertetése. Gyakorlati bemutatás, kezelési
gyakorlat)
- Asztali nagyméretű centrifuga és a hozzá tartozó rotorok használatának betanítása 4 személy részére
4 óra időtartamban (A készülék üzemeltetésének és balesetvédelmi/biztonsági előírások ismertetése.
Gyakorlati bemutatás, kezelési gyakorlat)
- Fáziskontraszt mikroszkóp kamerával és képfeldolgozó szoftverrel használatának betanítása 4 személy
részére 1 nap időtartamban (A készülék üzemeltetésének és balesetvédelmi/biztonsági előírások

ismertetése. A készülék szoftverének - és egyéb programcsomagok ismertetése. Gyakorlati bemutatás,
kezelési gyakorlat)
A beszerezni kívánt laboratóriumi eszközök részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum IV. számú
fejezete szerinti Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő (legfeljebb 90 munkanap; legkedvezőbb szintje 30
munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a
max. pontot adja.) 10
2 Vállalt jótállási időtartam termékenként (Ajánlati elem minimum értéke 12 hónap maximum értéke
36 hónap. Ajánlatkérő 12 hónaptól 36 hónapig terjedő megajánlásokat értékeli.) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és II.2.6. pontjában szereplő adat nem a tényleges becsült érték, csak adminisztratív okból került
kitöltésre (a hirdetmény Kiadóhivatal felé való továbbíthatósága érdekében). Ajánlatkérő nem alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: 1 darab ELISA lemez olvasó készülék számítógéppel, nyomtatóval, 1 darab ELISA automata
rendszer (és tartozékai), valamint az eszközök meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály, 7623 Pécs, Szabadság u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árubeszerzés
A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai
laboratóriumának fejlesztése” című EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt keretein belül 1

darab ELISA lemez olvasó készülék számítógéppel, nyomtatóval, 1 darab ELISA automata rendszer (és
tartozékai), valamint az eszközök meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival beszerzése.
Nyertes Ajánlattevő feladata 1 darab ELISA lemez olvasó készülék számítógéppel, nyomtatóval, 1
darab ELISA automata rendszer (és tartozékai), valamint az eszközök meghatározott alkotórészeivel és
tartozékaival együtt történő beszerzése, a teljesítés helyszínére történő leszállítása, beüzemelése és eszköz
használatára vonatkozó oktatás elvégzése.
:
Az oktatás során nyertes ajánlattevő az ajánlati árban foglaltan az alábbi feladatokat köteles elvégezni:
- ELISA lemez olvasó, számítógép és nyomtató: használatának betanítása 4 személy részére 4 óra
időtartamban (A készülék üzemeltetésének és balesetvédelmi/biztonsági előírások ismertetése. A készülék
szoftverének - és egyéb programcsomagok ismertetése. Gyakorlati bemutatás, kezelési gyakorlat)
- ELISA automata rendszer és tartozékai: használatának betanítása 4 személy részére 4 óra időtartamban
(A készülék üzemeltetésének és balesetvédelmi/biztonsági előírások ismertetése. A készülék szoftverének és egyéb programcsomagok ismertetése. Gyakorlati bemutatás, kezelési gyakorlat)
A beszerezni kívánt laboratóriumi eszközök részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum IV. számú
fejezete szerinti Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő (legfeljebb 90 munkanap; legkedvezőbb szintje 30
munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a
max. pontot adja.) 10
2 Vállalt jótállási időtartam termékenként (Ajánlati elem minimum értéke 12 hónap maximum értéke
36 hónap. Ajánlatkérő 12 hónaptól 36 hónapig terjedő megajánlásokat értékeli.) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és II.2.6. pontjában szereplő adat nem a tényleges becsült érték, csak adminisztratív okból került
kitöltésre (a hirdetmény Kiadóhivatal felé való továbbíthatósága érdekében). Ajánlatkérő nem alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) e) pontját.
II.2.1)

Elnevezés: 1 darab asztali kisméretű, hűthető mikrocentrifuga, 1 darab denzitométer, 1 darab mikrocseppes
nanofotométer, valamint az eszközök meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival együtt beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály, 7623 Pécs, Szabadság u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árubeszerzés
A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai
laboratóriumának fejlesztése” című EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt keretein
belül 1 darab asztali kisméretű, hűthető mikrocentrifuga, 1 darab denzitométer, 1 darab mikrocseppes
nanofotométer (nukleinsav mennyiségi vizsgálatára), valamint az eszközök meghatározott alkotórészeivel és
tartozékaival együtt beszerzése.
Nyertes Ajánlattevő feladata 1 darab asztali kisméretű, hűthető mikrocentrifuga, 1 darab denzitométer,
1 darab mikrocseppes nanofotométer (nukleinsav mennyiségi vizsgálatára), valamint az eszközök
meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival együtt történő beszerzése, a teljesítés helyszínére történő
leszállítása, beüzemelése és eszköz használatára vonatkozó oktatás elvégzése.
Az oktatás során nyertes ajánlattevő az ajánlati árban foglaltan az alábbi feladatokat köteles elvégezni:
- Asztali kisméretű, hűthető mikrocentrifuga: használatának betanítása 4 személy részére 1 óra időtartamban
(A készülék üzemeltetésének és balesetvédelmi/biztonsági előírások ismertetése. Gyakorlati bemutatás,
kezelési gyakorlat)
- Denzitométer: használatának betanítása 4 személy részére 1 óra időtartamban (A készülék
üzemeltetésének és balesetvédelmi/biztonsági előírások ismertetése. Gyakorlati bemutatás, kezelési
gyakorlat)
- Mikrocseppes nanofotométer nukleinsav mennyiségi vizsgálatára: használatának betanítása 4 személy
részére 1 nap időtartamban (A készülék üzemeltetésének és balesetvédelmi/biztonsági előírások
ismertetése. A készülék vezérlőszoftverének - és egyéb programcsomagok ismertetése Gyakorlati
bemutatás, kezelési gyakorlat)
A beszerezni kívánt laboratóriumi eszközök részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum IV. számú
fejezete szerinti Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő (legfeljebb 90 munkanap; legkedvezőbb szintje 30
munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a
max. pontot adja.) 10
2 Vállalt jótállási időtartam termékenként (Ajánlati elem minimum értéke 12 hónap maximum értéke
36 hónap. Ajánlatkérő 12 hónaptól 36 hónapig terjedő megajánlásokat értékeli. ) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és II.2.6. pontjában szereplő adat nem a tényleges becsült érték, csak adminisztratív okból került
kitöltésre (a hirdetmény Kiadóhivatal felé való továbbíthatósága érdekében). Ajánlatkérő nem alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: 1 darab automatizált mikrobiológiai tenyésztő és detektáló készülék, valamint az eszköz
meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival beszerzése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály, 7623 Pécs, Szabadság u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árubeszerzés
A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai
laboratóriumának fejlesztése” című EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt keretein belül
1 darab automatizált mikrobiológiai tenyésztő és detektáló készülék, valamint az eszköz meghatározott
alkotórészeivel és tartozékaival beszerzése.
Nyertes Ajánlattevő feladata 1 darab automatizált mikrobiológiai tenyésztő és detektáló készülék, valamint
az eszköz meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival együtt történő beszerzése, a teljesítés helyszínére
történő leszállítása, beüzemelése és eszköz használatára vonatkozó oktatás elvégzése.
Az oktatás során nyertes ajánlattevő az ajánlati árban foglaltan az alábbi feladatokat köteles elvégezni:
Automatizált mikrobiológiai tenyésztő és detektáló készülék: használatának betanítása 4 személy részére
4 óra időtartamban (A készülék üzemeltetésének és balesetvédelmi/biztonsági előírások ismertetése. A
készülék vezérlőszoftverének - és egyéb programcsomagok ismertetése Gyakorlati bemutatás, kezelési
gyakorlat)
A beszerezni kívánt laboratóriumi eszköz részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete
szerinti Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő (legfeljebb 90 munkanap; legkedvezőbb szintje 30
munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a
max. pontot adja) 10
2 Vállalt jótállási időtartam termékenként (Ajánlati elem minimum értéke 12 hónap maximum értéke
36 hónap. Ajánlatkérő 12 hónaptól 36 hónapig terjedő megajánlásokat értékeli.) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és II.2.6. pontjában szereplő adat nem a tényleges becsült érték, csak adminisztratív okból került
kitöltésre (a hirdetmény Kiadóhivatal felé való továbbíthatósága érdekében). Ajánlatkérő nem alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: belül 1 darab autokláv és tartozékai (mikrobiológiai célra), valamint az eszköz meghatározott
alkotórészeivel és tartozékaival beszerzése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály, 7623 Pécs, Szabadság u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árubeszerzés
A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai
laboratóriumának fejlesztése” című EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt keretein belül 1
darab autokláv és tartozékai (mikrobiológiai célra), valamint az eszköz meghatározott alkotórészeivel és
tartozékaival beszerzése.
Nyertes Ajánlattevő feladata 1 darab autokláv és tartozékai (mikrobiológiai célra), valamint az eszköz
meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival együtt történő beszerzése, a teljesítés helyszínére történő
leszállítása, beüzemelése és eszköz használatára vonatkozó oktatás elvégzése.
Az oktatás során nyertes ajánlattevő az ajánlati árban foglaltan az alábbi feladatokat köteles elvégezni:
Autokláv és tartozékai mikrobiológiai célra: használatának betanítása 4 személy részére 2 óra időtartamban
(A készülék üzemeltetésének és balesetvédelmi/biztonsági előírások ismertetése. Gyakorlati bemutatás,
kezelési gyakorlat)
A beszerezni kívánt laboratóriumi eszköz részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete
szerinti Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő (legfeljebb 90 munkanap; legkedvezőbb szintje 30
munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a
max. pontot adja.) 10
2 Vállalt jótállási időtartam termékenként (Ajánlati elem minimum értéke 12 hónap maximum értéke
36 hónap. Ajánlatkérő 12 hónaptól 36 hónapig terjedő megajánlásokat értékeli. 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és II.2.6. pontjában szereplő adat nem a tényleges becsült érték, csak adminisztratív okból került
kitöltésre (a hirdetmény Kiadóhivatal felé való továbbíthatósága érdekében).Ajánlatkérő nem alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: 1 darab tisztító és fertőtlenítő laboratóriumi mosogató- és szárítógép, valamint az eszköz
meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival beszerzése
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály, 7623 Pécs, Szabadság u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árubeszerzés
A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai
laboratóriumának fejlesztése” című EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt keretein belül
1 darab tisztító és fertőtlenítő laboratóriumi mosogató- és szárítógép, valamint az eszköz meghatározott
alkotórészeivel és tartozékaival beszerzése.
Nyertes Ajánlattevő feladata 1 darab tisztító és fertőtlenítő laboratóriumi mosogató- és szárítógép,
valamint az eszköz meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival együtt történő beszerzése, a teljesítés
helyszínére történő leszállítása, vízhálózatra és csatornahálózatra történő szerelése, beüzemelése és
eszköz használatára vonatkozó oktatás elvégzése.
Az oktatás során nyertes ajánlattevő az ajánlati árban foglaltan az alábbi feladatokat köteles elvégezni:
Laboratóriumi mosogató, szárítógép és tartozékai használatának betanítása 4 személy részére 2 óra
időtartamban (A készülék üzemeltetésének és balesetvédelmi/biztonsági előírások ismertetése. Gyakorlati
bemutatás, kezelési gyakorlat)
A beszerezni kívánt laboratóriumi eszköz részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete
szerinti Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő (legfeljebb 90 munkanap; legkedvezőbb szintje 30
munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a
max. pontot adja.) 10
2 Vállalt jótállási időtartam termékenként (Ajánlati elem minimum értéke 12 hónap maximum értéke
36 hónap. Ajánlatkérő 12 hónaptól 36 hónapig terjedő megajánlásokat értékeli.) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és II.2.6. pontjában szereplő adat nem a tényleges becsült érték, csak adminisztratív okból került
kitöltésre (a hirdetmény Kiadóhivatal felé való továbbíthatósága érdekében). Ajánlatkérő nem alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: 1 darab laboratóriumi víztisztító rendszer (mikrobiológiai és molekuláris biológiai célra), valamint
az eszköz meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival beszerzése
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály, 7623 Pécs, Szabadság u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árubeszerzés
A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai
laboratóriumának fejlesztése” című EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt keretein belül 1
darab laboratóriumi víztisztító rendszer (mikrobiológiai és molekuláris biológiai célra), valamint az eszköz
meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival beszerzése.
Nyertes Ajánlattevő feladata 1 darab laboratóriumi víztisztító rendszer (mikrobiológiai és molekuláris biológiai
célra), valamint az eszköz meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival együtt történő beszerzése, a
teljesítés helyszínére történő leszállítása, vízhálózatra és csatornahálózatra történő szerelése, beüzemelése
és eszköz használatára vonatkozó oktatás elvégzése.
Az oktatás során nyertes ajánlattevő az ajánlati árban foglaltan az alábbi feladatokat köteles elvégezni:

Laboratóriumi víztisztító rendszer mikrobiológiai és molekuláris biológiai célra használatának betanítása 4
személy részére 2 óra időtartamban (A készülék üzemeltetésének és balesetvédelmi/biztonsági előírások
ismertetése. Gyakorlati bemutatás, kezelési gyakorlat)
A beszerezni kívánt laboratóriumi eszköz részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete
szerinti Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő (legfeljebb 90 munkanap; legkedvezőbb szintje 30
munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a
max. pontot adja.) 10
2 Vállalt jótállási időtartam termékenként (Ajánlati elem minimum értéke 12 hónap maximum értéke
36 hónap. Ajánlatkérő 12 hónaptól 36 hónapig terjedő megajánlásokat értékeli.) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és II.2.6. pontjában szereplő adat nem a tényleges becsült érték, csak adminisztratív okból került
kitöltésre (a hirdetmény Kiadóhivatal felé való továbbíthatósága érdekében).Ajánlatkérő nem alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: 1 db CO2 termosztát (bakteriológiai vizsgálatokhoz), valamint az eszköz meghatározott
alkotórészeivel és tartozékaival beszerzése
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály, 7623 Pécs, Szabadság u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árubeszerzés

A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai
laboratóriumának fejlesztése” című EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt keretein belül 1
db CO2 termosztát (bakteriológiai vizsgálatokhoz), valamint az eszköz meghatározott alkotórészeivel és
tartozékaival beszerzése.
Nyertes Ajánlattevő feladata 1 db CO2 termosztát (bakteriológiai vizsgálatokhoz), valamint az eszköz
meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival együtt történő beszerzése, a teljesítés helyszínére történő
leszállítása, beüzemelése és eszköz használatára vonatkozó oktatás elvégzése.
Az oktatás során nyertes ajánlattevő az ajánlati árban foglaltan az alábbi feladatokat köteles elvégezni:
CO2 termosztát bakteriológiai vizsgálatokhoz használatának betanítása 4 személy részére 2 óra
időtartamban (A készülék üzemeltetésének és balesetvédelmi/biztonsági előírások ismertetése. Gyakorlati
bemutatás, kezelési gyakorlat)
A beszerezni kívánt laboratóriumi eszköz részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete
szerinti Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő (legfeljebb 90 munkanap; legkedvezőbb szintje 30
munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a
max. pontot adja.) 10
2 Vállalt jótállási időtartam termékenként (Ajánlati elem minimum értéke 12 hónap maximum értéke
36 hónap. Ajánlatkérő 12 hónaptól 36 hónapig terjedő megajánlásokat értékeli.) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és II.2.6. pontjában szereplő adat nem a tényleges becsült érték, csak adminisztratív okból került
kitöltésre (a hirdetmény Kiadóhivatal felé való továbbíthatósága érdekében).Ajánlatkérő nem alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: 1 db Gázfeltöltő berendezés és cilinderek (anaerob és mikroaerofil bakterilógiai vizsgálatokhoz),
valamint az eszköz meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival beszerzése
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály, 7623 Pécs, Szabadság u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árubeszerzés
A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai
laboratóriumának fejlesztése” című EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt keretein belül 1
db Gázfeltöltő berendezés és cilinderek (anaerob és mikroaerofil bakterilógiai vizsgálatokhoz), valamint az
eszköz meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival beszerzése.
Nyertes Ajánlattevő feladata 1 db Gázfeltöltő berendezés és cilinderek (anaerob és mikroaerofil bakterilógiai
vizsgálatokhoz), valamint az eszköz meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival együtt történő
beszerzése, a teljesítés helyszínére történő leszállítása, beüzemelése és eszköz használatára vonatkozó
oktatás elvégzése.
Az oktatás során nyertes ajánlattevő az ajánlati árban foglaltan az alábbi feladatokat köteles elvégezni:
Gázfeltöltő berendezés és cilinderek anaerob és mikroaerofil bakterilógiai vizsgálatokhoz: használatának
betanítása 4 személy részére 2 óra időtartamban (A készülék üzemeltetésének és balesetvédelmi/biztonsági
előírások ismertetése. Gyakorlati bemutatás, kezelési gyakorlat)
A beszerezni kívánt laboratóriumi eszköz részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete
szerinti Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő (legfeljebb 90 munkanap; legkedvezőbb szintje 30
munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a
max. pontot adja) 10
2 Vállalt jótállási időtartam termékenként (Ajánlati elem minimum értéke 12 hónap maximum értéke
36 hónap. Ajánlatkérő 12 hónaptól 36 hónapig terjedő megajánlásokat értékeli. ) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:

A II.1.5. és II.2.6. pontjában szereplő adat nem a tényleges becsült érték, csak adminisztratív okból került
kitöltésre (a hirdetmény Kiadóhivatal felé való továbbíthatósága érdekében).Ajánlatkérő nem alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: 1 darab laboratóriumi táramérleg és 42 db mechanikus automata pipetta, valamint az eszközök
meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival be
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály, 7623 Pécs, Szabadság u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árubeszerzés
A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai
laboratóriumának fejlesztése” című EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt keretein belül
1 darab laboratóriumi táramérleg és 42 db mechanikus automata pipetta, egycsatornás, többcsatornás
különböző mérési tartományban, valamint az eszközök meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival
beszerzése.
Nyertes Ajánlattevő feladata 1 darab laboratóriumi táramérleg és 42 db mechanikus automata pipetta,
egycsatornás, többcsatornás különböző mérési tartományban, valamint az eszközök meghatározott
alkotórészeivel és tartozékaival együtt történő beszerzése, a teljesítés helyszínére történő leszállítása,
beüzemelése és eszköz használatára vonatkozó oktatás elvégzése.
A 42 db mechanikus automata pipetta az alábbiak szerint:
• 8 db Egycsatornás változtatható térfogatú mechanikus pipetta 5-50 µl folyadék méréséhez
• 9 db Egycsatornás változtatható térfogatú mechanikus pipetta 20-200 µl folyadék méréséhez
• 10 db Egycsatornás változtatható térfogatú mechanikus pipetta 100-1000 µl folyadék méréséhez
• 4 db Egycsatornás változtatható térfogatú mechanikus pipetta 0,1-3,0 µl folyadék méréséhez
• 6 db Egycsatornás változtatható térfogatú mechanikus pipetta 0,5-10,0 µl folyadék méréséhez
• 4 db Nyolc csatornás változtatható térfogatú mechanikus pipetta 5-50 µl folyadék méréséhez
• 1 db Tizenkét csatornás változtatható térfogatú mechanikus pipetta 5 -50 µl folyadék méréséhez
Az oktatás során nyertes ajánlattevő az ajánlati árban foglaltan az alábbi feladatokat köteles elvégezni:
- Laboratóriumi táramérleg használatának betanítása 4 személy részére 2 óra időtartamban (A készülék
üzemeltetésének ismertetése. Gyakorlati bemutatás, kezelési gyakorlat)
- Pipetták a kiírásban szereplő felsorolás szerint: oktatás nem szükséges, a pipetták használata a
mikrobiológiai gyakorlatban mindennapos, működési elvük azonos és ismert, speciális kezelési működtetési
követelmények a használatuk során nincsenek.
A beszerezni kívánt laboratóriumi eszköz részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete
szerinti Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő (legfeljebb 90 munkanap; legkedvezőbb szintje 30
munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a
max. pontot adja.) 10
2 Vállalt jótállási időtartam termékenként (Ajánlati elem minimum értéke 12 hónap maximum értéke
36 hónap. Ajánlatkérő 12 hónaptól 36 hónapig terjedő megajánlásokat értékeli.) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és II.2.6. pontjában szereplő adat nem a tényleges becsült érték, csak adminisztratív okból került
kitöltésre (a hirdetmény Kiadóhivatal felé való továbbíthatósága érdekében).Ajánlatkérő nem alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: 1 darab PCR készülék és 1 darab kapilláris alapú gélelektroforézis rendszer, valamint az
eszközök meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival beszerzése
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály, 7623 Pécs, Szabadság u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árubeszerzés
A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai
laboratóriumának fejlesztése” című EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt keretein belül
1 darab PCR készülék (gradiens funkcióval) és 1 darab kapilláris alapú gélelektroforézis rendszer (és a
futtatásához szükséges tartozékok), valamint az eszközök meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival
beszerzése.
Nyertes Ajánlattevő feladata 1 darab PCR készülék (gradiens funkcióval) és 1 darab kapilláris alapú
gélelektroforézis rendszer (és a futtatásához szükséges tartozékok), valamint az eszközök meghatározott
alkotórészeivel és tartozékaival együtt történő beszerzése, a teljesítés helyszínére történő leszállítása,
beüzemelése és eszköz használatára vonatkozó oktatás elvégzése.
Az oktatás során nyertes ajánlattevő az ajánlati árban foglaltan az alábbi feladatokat köteles elvégezni:
- PCR készülék, gradiens funkcióval használatának betanítása 4 személy részére 4 óra időtartamban (A
készülék üzemeltetésének és balesetvédelmi/biztonsági előírások ismertetése. A készülék szoftverének - és
egyéb programcsomagok ismertetése Gyakorlati bemutatás, kezelési gyakorlat)
- Géldokumentációs rendszer és tartozékai használatának betanítása 4 személy részére 4 óra időtartamban
(A készülék üzemeltetésének és balesetvédelmi/biztonsági előírások ismertetése. Gyakorlati bemutatás,
kezelési gyakorlat)
A beszerezni kívánt laboratóriumi eszköz részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete
szerinti Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő (legfeljebb 90 munkanap; legkedvezőbb szintje 30
munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a
max. pontot adja.) 10

2 Vállalt jótállási időtartam termékenként (Ajánlati elem minimum értéke 12 hónap maximum értéke
36 hónap. Ajánlatkérő 12 hónaptól 36 hónapig terjedő megajánlásokat értékeli.) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és II.2.6. pontjában szereplő adat nem a tényleges becsült érték, csak adminisztratív okból került
kitöltésre (a hirdetmény Kiadóhivatal felé való továbbíthatósága érdekében).Ajánlatkérő nem alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: 1 darab valós idejű PCR készülék,1 darab nukleinsav izoláló automata készülék,1 darab
ultramély hűtő készülék,1 darab gélelektroforézis rendszer és 1darab kézi, késes homogenizáló eszköz
beszerzése
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály, 7623 Pécs, Szabadság u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árubeszerzés
A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai
laboratóriumának fejlesztése” című EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt keretein belül 1
darab valós idejű PCR készülék, PCR cső és/vagy plate befogadására alkalmas rotorral, 1 darab nukleinsav
izoláló automata készülék, 1 darab nukleinsav tárolására alkalmas ultramély (- 86°C) hűtő készülék, 1
darab kapilláris alapú gélelektroforézis rendszer (és a futtatásához szükséges tartozékok) és 1 darab kézi,
késes mikrobiológiai célú homogenizáló eszköz, valamint az eszközök meghatározott alkotórészeivel és
tartozékaival beszerzése.
Nyertes Ajánlattevő feladata 1 darab valós idejű PCR készülék, PCR cső és/vagy plate befogadására
alkalmas rotorral, 1 darab nukleinsav izoláló automata készülék, 1 darab nukleinsav tárolására alkalmas
ultramély (- 86°C) hűtő készülék, 1 darab kapilláris alapú gélelektroforézis rendszer (és a futtatásához
szükséges tartozékok) és 1 darab kézi, késes mikrobiológiai célú homogenizáló eszköz, valamint az

eszközök meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival együtt történő beszerzése, a teljesítés helyszínére
történő leszállítása, beüzemelése és eszköz használatára vonatkozó oktatás elvégzése.
Az oktatás során nyertes ajánlattevő az ajánlati árban foglaltan az alábbi feladatokat köteles elvégezni:
- Valós idejű PCR készülék, PCR cső és/vagy plate befogadására alkalmas rotorral használatának
betanítása 4 személy részére 1 nap időtartamban (A készülék üzemeltetésének és balesetvédelmi/
biztonsági előírások ismertetése. A készülék szoftverének - és egyéb programcsomagok ismertetése.
Gyakorlati bemutatás, kezelési gyakorlat)
- Nukleinsav izoláló automata használatának betanítása 4 személy részére 4 óra időtartamban (A készülék
üzemeltetésének és balesetvédelmi/biztonsági előírások ismertetése. Gyakorlati bemutatás, kezelési
gyakorlat)
- Nukleinsav tárolására alkalmas ultramélyhűtő (-86°C) oktatás nem szükséges használata a mikrobiológiai
gyakorlatban mindennapos, működési elvük azonos és ismert, speciális kezelési működtetési követelmények
a használatuk során nincsenek.
- Kapilláris alapú gélelektroforézis rendszer és a futtatáshoz szükséges tartozékok használatának betanítása
4 személy részére 4 óra időtartamban (A készülék üzemeltetésének és balesetvédelmi/biztonsági előírások
ismertetése. A készülék szoftverének - és egyéb programcsomagok ismertetése. Gyakorlati bemutatás,
kezelési gyakorlat)
- Kézi, késes mikrobiológiai célú homogenizáló eszköz oktatás nem szükséges használata a mikrobiológiai
gyakorlatban mindennapos, működési elvük azonos és ismert, speciális kezelési működtetési követelmények
a használatuk során nincsenek)
A beszerezni kívánt laboratóriumi eszköz részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete
szerinti Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő (legfeljebb 90 munkanap; legkedvezőbb szintje 30
munkanap. A 30 munkanappal megegyező és az annál kisebb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt a
max. pontot adja.) 10
2 Vállalt jótállási időtartam termékenként (Ajánlati elem minimum értéke 12 hónap maximum értéke
36 hónap. Ajánlatkérő 12 hónaptól 36 hónapig terjedő megajánlásokat értékeli.) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt

II.2.14) További információ:
A II.1.5. és II.2.6. pontjában szereplő adat nem a tényleges becsült érték, csak adminisztratív okból került
kitöltésre (a hirdetmény Kiadóhivatal felé való továbbíthatósága érdekében).Ajánlatkérő nem alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) e) pontját.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az alk. igazolásában olyan gazd.-i szereplő,
akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. A Kbt. 74. §
(1) bek. b) pontja értelmében az AK-nak ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az
alk. igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be.
Előzetes igazolási mód:
AT-nak az ajánlat benyújtásakor- az előzetes ellenőrzés körében- a Kbt. 69. § (2 ) bek.-nek
megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dok. benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-nek hatálya alá. AT, vagy alk. igazolásában részt vevő
gaz.-i szereplő a „közbeszerzési eljárásokban az alk. és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló KR 4. § szerint igazolja előzetesen
a Kbt. 62. § (1) (2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hiányát.
AT az alk. igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában az ajánlatban csak
az egységes európai közbeszerzési dok.-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása
érdekében.
AT-nak azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek.
szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően
közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alk.-i feltételeket igazoló adatbázisokhoz,
a gazd.-i szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány
megfelelő részeiben. Ez utóbbi kizáró okok hiányát a Kbt. 69.§ (11) bek. alapján az AK ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön egységes európai közbeszerzési dok.-t
nyújt be.
.Igazolás mód az ajánlatok elbírálásához:
AK a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak alkalmazásával - az eljárást lezáró döntés meghozatalát
megelőzően - hívja fel AT azon dok. benyújtására, amelyek igazolják, hogy AT nem tartozik az
előírt kizáró okok hatálya alá. A KR. 8. és 10. §-a szerint kell az AT-nak igazolnia, illetve az AK-nak
ellenőriznie, hogy az AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1) (2) bek.-nek hatálya alá. AT-nak, AV-nak és az
alk. igazolása érdekében igénybe vett gazd.-i szereplőnek az általa tett, jelen felhívás feladásának
napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot kell csatolniuk.
A Kbt. 64. § alapján AT élhet az öntisztázás jogintézményével.
A nem magyarországi letelepedésű AT-nak az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy a
letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ben foglalt egyes kizáró
okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróság, hatóságok
bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ben rögzített kizáró okra
vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki
kivonatot vagy igazolást.
Nem magyarországi letelepedésű AT-nak az ajánlatában nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a
letelepedése szerinti országban milyen köztartozások felelnek meg a Kbt. 62.§ (1) bek. b) pontjában
foglalt köztartozásoknak (központi adó, vám, társadalombiztosítási járulék) és ezeket milyen
szervezetek tartják nyilván.
A nem magyarországi letelepedésű AT-nak az ajánlatban KR. 10.§ és 11.§- ban foglaltak szerint
kell igazolnia a kizáró okok hiányát. Az AT-nak csatolni kell a KR. 13. §-ában foglaltakat adott
esetben. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, nemleges tartalmú nyilatkozat
becsatolása szükséges.
A kizáró okokra és az alk.követelményeire vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt
tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül is vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban Gazdasági
és pénzügyi alkalmassági feltételt nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása
és rövid ismertetése:
M.1./ az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban szerződésszerűen teljesített,
legjelentősebb a közbeszerzés tárgya szerinti árubeszerzésre vonatkozó (laboreszközök szállítása
tárgykörében teljesített), a KR. 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolás vagynyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
- az árubeszerzés tárgya, olyan részletességgel, amelyből alkalmassági feltétel megállapítható;
- a teljesítés időszaka (kezdő és befejező dátum, év, hó nap),
- teljesítés helye,
- ellenszolgáltatás összege (adott esetben),
- a referenciáról információt nyújtó személy neve és elérhetősége,
- arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e [Kbt. 65. § (1) bekezdés b)
pont; KR. 21. § (3) bekezdés a) pont].
Valamennyi részre történő ajánlattétel esetén elegendő egy referenciát bemutatni, amennyiben az
megfelel a megpályázott részek közül a legmagasabb előírt mennyiséget tartalmazó előírásnak.
A KR. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, melyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban
meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban
foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek,
a minősített AT-k elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az
Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési
helye szerinti, az elismert AT-k hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti
igazolást is köteles az AK elfogadni az (1) bek.-ben foglalt igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Igazolás az ajánlatok elbírálásához:
A műszaki/szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelést a Kbt. 69.§ (4) bekezdése
szerinti vizsgálat során - az AK felhívására - a gazdasági szereplőknek az ebben a pontban
meghatározott dokumentumok benyújtásával kell igazolnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2
M/1. Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben (a vizsgált időszakban befejezett, de legfeljebb hat éven
belül megkezdett) laboratóriumi eszközök szállítására vonatkozóan teljesített egy vagy több
referenciával, amelyben a szállítás ellenszolgáltatásának összesített értéke eléri vagy meghaladja az
alábbi összeget:
I. rész tekintetében: 45.000.000 Ft
II. rész tekintetében: 6.000.000 Ft
III. rész tekintetében: 8.000.000 Ft
IV. rész tekintetében: 3.000.000 Ft
V. rész tekintetében: 5.000.000 Ft
VI. rész tekintetében: 5.000.000 Ft
VII. rész tekintetében: 2.000.000 Ft
VIII. rész tekintetében: 800.000 Ft
IX. rész tekintetében: 2.000.000 Ft
X. rész tekintetében: 4.000.000 Ft
XI. rész tekintetében: 2.000.000 Ft
XII. rész tekintetében: 2.000.000 Ft
XIII. rész tekintetében: 17.000.000 Ft
A benyújtott igazolásoknak, dokumentumoknak az Ajánlati Felhívás feladásának dátumától nem
régebbi keltezésűnek kell lennie.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A "III.2.2) A
szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek" pont folytatása:
Valamennyi rész tekintetében:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett Eszköz nettó vételára. A
késedelmi kötbér mértéke a kötbéralap 1 %-a, de legfeljebb 20 (húsz) naptári napnak megfelelő
összeg.
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulással érintett Eszköz nettó vételára,
mértéke a meghiúsulással érintett Eszköz nettó vételárának 20 %-a.
Amennyiben a nyertes AT-nak az Eszközök átadásával kapcsolatos késedelme meghaladja a 20
(húsz) naptári napot, az AK jogosult a Szerződést meghiúsultnak tekinteni és elállni a Szerződéstől
vagy a Szerződést felmondani.
Jótállás: Jelen eljárás tárgyát képező Eszközökre nyertes AT teljes körű jótállását biztosít. AK
megajánlott jótállási időt értékeli (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, maximum értéke: 36
hónap (3. értékelési részszempont).
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő a számlákat eszköztipusonként az igazolt szerződésszerű
teljesítést követően utólag, a Ptk. 6:130 §-ában foglaltak szerint a számla kézhezvételét vagy- ha
bármely a 6:130 § (2) bekezdésben szabályozott körülmény fenn áll, az igazolt szerződésszerű teljesítést
követően 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) a Kbt. 135. § (1), valamint (5)- (6)
bekezdéseiben, továbbá a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak figyelembe vételével teljesíti.
A laboreszközök vételének finanszírozása valamennyi rész esetében az EFOP-2.2.18-17-2017-00021
azonosítószámú projekt keretében történik. A finanszírozás módja utófinanszírozás, a támogatás intenzítása
100,00 %.
A fizetéssel és teljesítéssel kapcsolatos további információkat a szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Bontás helye: Baranya Megyei
Kormányhivatal 7623 Pécs, József Attila u. 10., II. emelet 224-es iroda.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában
a Kbt. 68. § (1)-(4), (6) bekezdése szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. §
(3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen. Az ajánlatokat írásban és zártan, a fenti címre
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A közbesz. dok. elérése Kbt. 57. § (2) bek. szerint történik, mely az eljárásban való részvétel
feltétele. A közbesz-i dok. valamennyi AT-nek korlátlanul és teljes kőrűen, közvetlenül és
díjmentesen elektronikusan érhető el az AK honlapjáról, az eljárásra történő érdeklődést kifejező
- AK kapcs.tartója részére e-mail formájában megküldött - regisztrációt követően. A reg. során
közölendő adatok: érdekelt gazd-i szereplő neve, székhelye (levelezési címe, ha eltér a székhelytől),
telefonszáma, telefax száma, elektronikus levelezési címe, kapcs.tartó személy neve. A dok. másra
át nem ruházható.
2.) Ajánlatok benyújtásának és az ajánlatok személyes leadásának feltételeit a dok. tartalmazza.
3.) AK a hiánypótlást a Kbt. 71. § szerint biztosítja.
4.) AT-nek, valamennyi közös AT-nek az ajánlatában nyilatkozni szükséges a Kbt. 66.§ (2), (4)
és (6) , a 67. § (1) (4) bek., illetve a a 65. § (7) bek. alapján. A Kbt. 66. § (4) és (6) bek. szerint
nemleges nyilatkozat is benyújtandó. A Kbt. 66. § (5) bek. alapján a Kbt. 68. § (5) bek. szerinti tart.
felolvasólapot szükséges csatolni.
5.) Az ajánlatnak tart. kell az AT, valamennyi közös AT, illetőleg az alk.t igazoló szervezetek esetében
az alábbi iratokat:
- foly.-ban lévő vált.bejegyz. eljárás esetén a vált.bejegyz. kérelmet és annak megérkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást, Amennyiben nincs foly.-ban lévő cégbírósági vált.bejegyzési
eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú vált.bejegyz. nyilatkozat benyújtása
szükséges,
- ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv 9. § (1) bek.
szerinti aláírási-mintája,

- a cégkivonatban nem szereplő köt.vállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat
aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghat. aláírásával, teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalva.
6.) Benyújtott dok. formája: A Kbt. 47. § (2) bek. tekintettel, az ajánlatban minden dok. - kivéve a
Kbt. 66. § (2) bek. szerinti ajánlati nyilatkozatot, illetőleg a Kbt. 65. § (8) bek. alk. esetén a kezesség
vállalást tart. nyilatkozatot - egyszerű másolatban elegendő benyújtani.
7.) Ha több gazd.-i szereplő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megáll.-t csatolni
kell a dok.-ban meghat. tartalommal. A megáll.-ban a közös AT-nek a szerződésszerű teljesítésért
egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. A közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre
közös gazd.-i társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
8.) AT-nek csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt köt.vállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
9.) A nyertes ajánlattevő kiválasztása a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján történik. Kiosztható
pontszámok részszempontonként 0-10 pont. Pontkiosztás módszere: 1. és 2. értékelési szempont
tekintetében fordított arányosítás, 3. értékelési szempont tekintetében egyenes arányosítás. Az
értékelés módszertanával kapcs.részletes információt a dok. tartalmazza.
10.) AK a Kbt. 73. § (4) bek. alapján tájékozódnia kell a környezetvéd., szoc.és munkajogi köv.nek, amelyeket jogszabályok vagy kötelezően alk. kollektív szerződés, illetve a 4. mell. felsorolt
környezetvéd-i, szoc. és munkajogi rendelkezésekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerz.
teljesítése során meg kell felelni.
11.) A teljes ajánlati felh.-ban és dok.-ban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi
idő szerint értendő.
12.) A jelen ajánlati felh.-ban nem szabályozott kérdések von.-ban a Kbt. előírása szerint.
13.) Ajánlati kötöttség: 2 hónap, melyen AK 60 napot ért, figyelemmel a 272/2014. (XI.5.) Korm
rendelet szerinti ell. eljárásra.
14.) FAKSZ: Heidecker Pálné lajstrom szám: 00644
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.
FAKSZ: Heidecker Pálné, lajstromszáma: 00644
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU

Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5857/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK00861
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sódar Anita cégvezető, Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Telefon: +36 66241781
E-mail: drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.bekescsaba.hu/kozbeszerzes (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Kovács P. Zoltán Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hold utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács P. Zoltán
Telefon: +36 13322533
E-mail: kozbeszerzes@kpz.hu
Fax: +36 13322533
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Békéscsabai Várofejlesztéi Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent István tér 10., I. emelet 6. számú iroda
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Sódar Anita cégvezető
Telefon: +36 66241781
E-mail: drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A MVP keretében a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekthez (Iktatószám: GF/
SZKF/1114/8/2017.) kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71245000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Modern Városok Program keretében a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekthez
(Iktatószám: GF/SZKF/1114/8/2017.) kapcsolódó tervezési feladatok (tanulmányterv, engedélyezési és
kiviteli tervdokumentáció készítése) elvégzése tervezési szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A MVP keretében a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekthez (Iktatószám: GF/
SZKF/1114/8/2017.) kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Modern Városok Program keretében a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekthez
kapcsolódó tervezési feladatok (tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése)
elvégzése tervezési szerződés keretében.
Tervezési feladat tárgya:
a) Békéscsaba, Szabó Dezső utca 3395/3, 3393, 3388 helyrajzi számú területek összevonásával keletkező
ingatlanon telekhatáron belül, a meglévő elavult nagybani piaci épületek elbontása után megvalósítandó
új korszerű vásárcsarnok épület és fedett piaci elárusító terület létesítésének komplett tervezése. Telken
belüli környezetrendezés: kapcsolódó teljes közmű, infrastruktúra rendszer tervezése, azok hálózatra
csatlakozásáig. A telekalakítás a megrendelő feladata, az építési engedélyezési tervezés megkezdéséig a
szabályozási tervnek megfelelő telekalakítás szükséges.
Bruttó szintterület összesen kb. 5500 m2
b) A fent említett területet („térségi vásártér”) határoló közterületeknek - Trefort utca Hrsz.:(3396), Illésházy
utca Hrsz.:(3264), Szabó Dezső utca Hrsz.:(3409), Piac tér Hrsz.:(3395/1), - a piac fejlesztéshez kapcsolódó
új közlekedési és forgalomtechnikai koncepció kidolgozása, környezetrendezési javaslat, a szükséges,
jóváhagyott beavatkozásra vonatkozó komplett tervezés.
c) Békéscsaba, Szabó Dezső utca 3428/13 helyrajzi számú ingatlanon, a telekhatáron belül megvalósuló
több szintes, kb. 200-250 gépkocsi férőhelyes parkolóház (legalább az OTÉK által előírt darabszámú
személygépkocsi elhelyezésére) létesítés komplett tervezése.
Bruttó szintterület összesen kb. 5500-6000 m2
A fejlesztési terület jellemzői
Kiindulási adatok:
Ingatlanok címe: 5600 Békéscsaba, Trefort utca és Szabó Dezső utca
Helyrajzi számok:
a) 3395/3, 3393, 3388; 3395/4
b) 3264; 3409; 3395/1; 3396
c) 3428/13
Telek területe:
a) 1638m², 590 m², 9741m², 1400 m2
b) c) 4260 m²
Közműellátás:
elektromos energia van
ivóvíz és szennyvíz van
informatika van
gáz van
A helyszín jellemzői:
a) 3395/3, 3393, 3388, 3395/4 helyrajzi számok alatti telkek Vt-10 övezetbe soroltak
b) Belterületi helyi gyűjtőút (3264); Belterületi utak (3409; 3396;3395/1)
c) 3428/13 helyrajzi számok alatti telek Vt-5 övezetbe sorolt
Építtetőnek nem áll rendelkezésére az épület(ek)ről jelenlegi állapot szerinti állapotterv.
A tervező által szolgáltatandó munkarészek
1. RÉSZLETES TERVEZÉSI PROGRAM KIDOLGOZÁSA
2. KONCEPCIÓTERV- FENNTARTHATÓSÁGI KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁSA
3. ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

4. ÉPÍTÉSI KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
5. ÁRAZOTT ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerz telj-ben részt vevő személyi állománynak az előírt alkalmassági
követelményeken felüli többlet képzettsége, szakmai tapasztalata 30
2 Építészeti - műszaki tervezés és mérnök tevékenység szakmai minősége keretében kidolgozott
menedzsment és minőség terv 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A közbeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés
tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz,
egymásra épülnek, amely nem teszi lehetővé azok részekre elkülönítését.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok
valamelyike fennáll.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó
tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében
(Magyar Építész Kamara és/vagy Magyar Mérnöki Kamara), illetve területi kamarái által vezetett
névjegyzékében, vagy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a

letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedése szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró
okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatát benyújtani.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük
szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8-9. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 10-11. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni.
A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban
foglaltak megfelelően irányadóak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok
fenn nem állását, ajánlattevők, illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók, valamint
az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek által a kizáró okok tekintetében csatolt
nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. b) pontja
és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építési
beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara
névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való
rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét -amennyiben a Kbt. 69. § (11)
bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére
nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak
vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban
történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és
(11) bekezdései. Az igazolási mód vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (1)
bekezdésében foglaltak is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést.
Ajánlattevő csatolja:
P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzűgyi
intézménytől (ahol tőbb pénzforgalmi számlája van, az ősszes pénzforgalmi számláról)
származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem korábbi keltezésű cégszerűen aláírt
egyszerű nyilatkozatot, amely tartalmazza:
- a vezetett pénzforgalmi számla számát
- az adott pénzforgalmi számla vezetésének kezdő időpontját,
- ajánlattevő számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban
volt-e a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti 15 napot meghaladó sorbaállítás,
attól fűggően, hogy az ajánlattevő mikor jőtt létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlattevő kőteles csatolni kűlőn nyilatkozatát, amelyben felsorolja a vizsgált időszakban
létező valamennyi bankszámláját.

P2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladását megelőző mérlegfordulónappal három lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés
tárgyából (épület teljes körű építészeti tervezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevételéről a nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
P1. Bármely számlavezető pénzűgyi intézménytől származó nyilatkozat szerint pénzforgalmi
számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot
meghaladó, a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti sorbaállítás volt.
P2. Az ajánlattevő nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti
évben a közbeszerzés tárgyából (épület teljes körű építészeti tervezési feladatok ellátása) származó
- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 140.000.000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést.
Ajánlattevő csatolja:
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított három évben teljesített, a közbeszerzés tárgyának (épület teljes
körű építészeti tervezési feladatok ellátása) megfelelő szolgáltatások teljesítésének ismertetését
tartalmazó nyilatkozatot, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti
referenciaigazolással. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. A referenciaismertető nyilatkozatnak,
és igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az
alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
A referenciaismertető nyilatkozatnak, és az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell
tartalmaznia:
- teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal), helye;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve,
telefonszáma vagy e-mail címe;
- a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az
alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó szervezet a teljesítést közös ajánlattevőként
végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban)
vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként/részvételre jelentkezőként teljesített szolgáltatás
megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága
miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők/részvételre jelentkezők által végzett munkák, illetve
teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot
bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő/részvételre jelentkező részéről az ismertetett
szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó

ajánlattevő/részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból
részesült.
M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak
a szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését,
akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek
a megkívánt képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek, ajánlattevő csatolja be a
képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, a bemutatott személyek saját kézzel
aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági
feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelősség)
egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt
rendelkezésre állnak és abban közreműködnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
M.1. Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben
teljesített
A) legalább 1 db, legalább 4000 m2 hasznos alapterületű új építésű vásárcsarnok és fedett nyitott
piac funkciójú vagy azzal egyenértékű létesítmény teljeskörű (generál) engedélyezési és kivitelezési
tervezésére vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával. (A
létesítményre vonatkozó engedélyezési tervvel és kivitelezési tervvel érintett hasznos alapterület
csak egyszer vehető figyelembe. Vásárcsarnok és fedett nyitott piac funkcióval egyenértékű az az
épület, vagy épületegyüttes, amelyben napi rendszerességű, több egymástól független kereskedelmi
vállalkozó kiskereskedelmi tevékenysége folyik és elsősorban élelmiszereket és napi cikkeket
árusítanak. Az épületegyüttes tartalmaz zárt épületrészben és nyitott épületegységben valamint
szabad téren elhelyezett kereskedelmi területet is.).
B) legalább 1 db, olyan épület teljeskörű (generál) engedélyezési és kivitelezési tervezésére
vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, melynek önálló
épületben vagy az épülethez kapcsolódó épületrészben elhelyezkedő parkolóterülete legalább 150
gépkocsi férőhelyes volt. (A létesítményre vonatkozó engedélyezési tervvel és kivitelezési tervvel
érintett hasznos alapterület csak egyszer vehető figyelembe.)
Az előírt referenciakövetelmények több szerződésből is teljesíthetők.
M.2. Nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekkel:
A) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.)
Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 2. pont szerinti (betűjele: É, vagy hatályos átsorolás előtti)
építészeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges
jogszabályi feltételeknek;
B) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.)
Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 26. pont szerinti (betűjele: T, vagy hatályos átsorolás előtti)
építmények tartószerkezeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba
vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
C) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.)
Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 28. pont szerinti (betűjele: G, vagy hatályos átsorolás előtti)
építmények gépészeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez
szükséges jogszabályi feltételeknek;
D) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.)
Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 29. pont szerinti (betűjele: V, vagy hatályos átsorolás
előtti) az építmények építményvillamossági tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai
nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
Ugyanazon szakember csak egy alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében mutatható be.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013
(VII.11.) K.r. szerinti képzettség
Szerződéskőtés feltétele, hogy az M.2 pontban megjelőlt szakemberek alábbi építészetiműszaki tervezésre vonatkozó szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezzenek:

A) rendelkezzen érvényes É jogosultsággal
B) rendelkezzen érvényes T jogosultsággal
C) rendelkezzen érvényes G jogosultsággal
D) rendelkezzen érvényes V jogosultsággal
Ajánlattevőnek - adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek - az ajánlatban
nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket
mely - az alkalmasság kőrében megjelőlt - pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról,
hogy a megajánlott szakember a szerződés megkőtéséig a terűleti kamarai névjegyzékben
szerepelni fog, valamint, hogy az 1. számú minőségi értékelési szempontban megadott jogosultsági
kategóriával rendelkező szakemberek is rendelkezésre állnak majd.
A névjegyzékbe vétel, valamint az 1. számú minőségi értékelési szempontban megadott
jogosultsági kategóriával rendelkező szakemberek bemutatásának elmaradása ajánlattevő
szerződéskőtéstől való visszalépésének minősűl a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek
következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg ajánlatkérő a szerződést.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően,
tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját
követő 30 napon belül.
Nyertes ajánlattevő 4 db részszámlát és végszámlát jogosult benyújtani az igazoltan elvégzett feladatok
vonatkozásában a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint.
Szerződést biztosító mellékkőtelezettségeket, részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/06/17 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Békéscsaba Városfejlesztséi
Nonprofit Kft. 5600 Békéscsaba, Szent István tér 10. I. emelet 6. számú iroda.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti:
− ajánlati biztosíték mértéke: 2 000 000 HUF, amit az ajánlattételi határidő lejártáig
„Tervezés - ajánlati biztosíték” közlemény feltüntetésével, az AK OTP Bank Nyrt. -nél vezetett
11733003-15345008 számú számlájára kell befizetni vagy átutalni,
− az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdésének megfelelően teljesíthető,
− az ajánlat érvénytelen, ha az AT a biztosítékot az AK által előírt határidőre nem, vagy az előírt
mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre
− az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg a Kbt. 54. § (4) bekezdésében meghatározott
esetekben.
3.Az ajánlatok benyújtására vonatkozó formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
4. A KD jelen felhívás I.3. pontjában meghatározott címen korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhető az ajánlati határidő napján 11:00 óráig. A KD átvétele esetén
a gazdasági szereplőknek a dokumentumokban található regisztrációs lap cégszerűen aláírt
megküldésével meg kell adniuk az alábbi adatokat: cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, valamint
az eljárással kapcsolatban a kapcsolattartó neve, telefon és telefax száma, valamint e-mail címe. A
KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át
kell vennie a regisztrációs lap megküldésével.
5. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását.
6. AK az alk köv-ket (III.1.2. P1.-P2., III.1.3. M1. - M2.) a minősített at-k jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
7. Értékelés: pontszám: 1-100 pont. Módszerek: ár szempont esetében fordított arányosítás, a
minőségi szempontok esetében pontkiosztás. Részletesen a KD-ban meghatározva.
8. Az ajánlathoz csatolnia kell:
− felolvasólapot (kőtelező tartalom: AT neve, székhelye, bírálati szempontok szerinti főbb,
számszerűsíthető adatok),
− amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás folyik, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalom esetén is csatolandó),
− az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006.
évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási - mintát.,

− a Kbt. 66. § (6) bek szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is)
− a Kbt. 66. § (4) bek szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot
− a Kbt. 67. § (4) bek szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot
− szakmai ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint
9. Az AT-ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötésig tervezési szolgáltatásra vonatkozó,
összesen legalább 100.000.000,- Ft/év és 50.000.000 Ft/kár összeghatárra fedezetet nyújtó
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt az AK
részére átadni, továbbá az utolsó műszaki átadás-átvétel időpontjáig fenntartani.
10. Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötésig bevezetett és arra jogosult (akkreditált)
szervezet által tanúsított, MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási
rendszer fennállásáról szóló igazolást a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységek végzésére
(tervezési szolgáltatás), vagy a bevezetett minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékait (a
bevezetett rendszert igazoló elfogadott minőségirányítási kézikönyvet) AK részére átadni, továbbá
a szerződés teljesítésének időpontjáig fenntartani.
11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
12. AK a Kbt. 81. § (5) bek alapján akként rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát - az EEKD-ban
foglaltak alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
13. Faksz: Dr. Kovács Zoltán Pál, lajstromszám: 00153, cím: 1054 Budapest, Hold u. 21.
14. További információkat a KD tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5858/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK00861
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sódar Anita cégvezető, Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Telefon: +36 66241781
E-mail: drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.bekescsaba.hu/kozbeszerzes (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Kovács P. Zoltán Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hold utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács P. Zoltán
Telefon: +36 13322533
E-mail: kozbeszerzes@kpz.hu
Fax: +36 13322533
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Békéscsabai Várofejlesztéi Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent István tér 10., I. emelet 6. számú iroda
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Sódar Anita cégvezető
Telefon: +36 66241781
E-mail: drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az MVP keretében a „Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán” tárgyú projekthez (Iktatószám:
GF/SZKF/1118/11/2017.) kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71245000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Modern Városok Program keretében a „Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán” tárgyú projekthez
(Iktatószám: GF/SZKF/1118/11/2017.) kapcsolódó tervezési feladatok (tanulmányterv, engedélyezési és
kiviteli tervdokumentáció készítése) elvégzése tervezési szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Az MVP keretében a „Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán” tárgyú projekthez (Iktatószám:
GF/SZKF/1118/11/2017.) kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MVP keretében a „Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán” tárgyú projekthez (Iktatószám:
GF/SZKF/1118/11/2017.) kapcsolódó tervezési feladatok (tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli
tervdokumentáció készítése) elvégzése tervezési szerződés keretében.
A tervezett fejlesztés célja a fosszilis energiaforrások kiváltása az egyes önkormányzati tulajdonban álló
intézmények fűtése esetében, valamint az újonnan megépülő intézmények hőenergia szükségletének
kielégítése geotermális energiával.
A jelen projekt keretében létesítendő geotermikus rendszer kiépítésének elemei:
- Egy 2000 m talpmélységű geotermikus termelőkút kialakítása;
- Két visszasajtoló kút kialakítása;
- Geotermikus csővezeték kiépítése (nagyságrendileg 4100 m geotermikus csővezeték és 1400 m
csatlakozó vezeték);
- Geotermikus hőközpont kialakítása;
- Árpád Gyógy-és Strandfürdő Termál kút gáztalanító rendszer létesítési lehetőségének vizsgálata,
megoldási tanulmány elkészítése, tervezési program meghatározás;
- Meglévő hőközpont eszközeinek szükséges átalakítása és az új hőközponttal együtt ezek összehangolt
vezérlésének csatolása a „smart” vezérlőrendszerhez.
Az új termelőkút az új sportcsarnok területén kerül lemélyítésre (Az ingatlan az Önkormányzat tulajdonában
van, hrsz.: 1385/11). A szintén itt elhelyezett geotermikus hőközpontból induló fogyasztói távvezeték
csatlakoztatja a távhőrendszerbe a jelenlegi Sportcsarnokot, Vívócsarnokot, a tervezett új Sportcsarnokot és
Versenyuszodát, a Kórház u. melletti sportlétesítményeket, a Gyermekétkeztetőt és a CsabaParkban lévő
épületeket is.
Két visszasajtoló kút kerülne lefúrásra az ellátásbiztonság potenciális növelése érdekében, az egyik a
Kórház utcai sportlétesítmények irányában, a másik pedig a CsabaPark területén.
Az Árpád Gyógy- és Strandfürdő területén található meglévő termelő kút és termálrendszer a fogyasztói
távvezetékrendszerhez csatlakozik szintén az ellátásbiztonság és a gazdaságosabb üzemeltetés érdekében.
Az új csatlakoztató vezeték hossza 1400 méter.
Az itt található B-282 kataszteri számú termál kútból a kb. 10 m3/h termálvíz hozam mellett jelentkező
~6,12 m3/h metán tartalom mellett kísérőgáz hasznosítására létesítendő berendezés kerül felszerelésre. A
gázmotoros kiserőmű a rendszer hő- és elektromos-energia igényének kiszolgálásához fog hozzájárulni.
A tervezett geotermikus termelőkút várható elhelyezkedését figyelembe véve a békéscsabai potenciális
hőpiac három hőkörzetre lett felbontva. Az előzetes megvalósíthatósági tanulmány alapján a hőkörzetek
maximális hőteljesítmény igénye a leghidegebb időszakra vonatkozóan az „A+B” körzet esetében 2,65
MW. A “C” hőkörzet egy kissé eltér az előző kettőtől, mivel itt a fürdő található, amely már rendelkezik
egy termelő kúttal. Ezt a jövőbeli ellátásbiztonság növelése érdekében érdemes összekötni, de az igény
szempontjából nem kezeljük külön ellátandó fogyasztóként. Így az „A+B+C” hőkörzet hőigénye megegyezik
az A+B körzetek együttes hőigényével.
A javasolt beruházás keretében célszerű és indokolt az Árpád Fürdő, vagyis a „C” körzet összekötése az „A
+B” körzetekkel.
A projekt közvetlen eredményeként kiépítésre kerül 1 db geotermikus termelőkút és 2 db visszasajtoló
kút. Mindösszesen 4100 m geotermikus csővezeték és 1400 m csatlakozó vezeték épül, továbbá 1 db
geotermikus hőközpont. A beruházás célja a hőigények részleges kielégítése geotermikus energiából,
így évente 1423 t CO2-vel csökkenthető a szén-dioxid-kibocsátás és növelhető az ellátásbiztonság.
A beruházás eredményeképp a távhőrendszerbe kapcsolt létesítmények hőigénye lokális, megújuló
energiaforrásból kerül biztosításra.

Tervezési feladat tárgya:
I. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány
II. Műszaki tervdokumentáció (tervező által szolgáltatandó munkarészek)
Tervezési program kidolgozása
Engedélyezési tervdokumentáció
Építési kivitelezési tervdokumentáció
Árazott és árazatlan költségvetés
Tervezői művezetés és fúrómérnöki felügyelet a Műszaki Leírásban részletezett feladatok ellátásával
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerz telj-ben részt vevő személyi állománynak az előírt alkalmassági
követelményeken felüli többlet szervezettsége, képzettsége és tapasztalata 35
2 Szakmai ajánlat minősége 35
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 30
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A közbeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés
tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz,
egymásra épülnek, amely nem teszi lehetővé azok részekre elkülönítését.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok
valamelyike fennáll.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó
tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében
(Magyar Építész Kamara és/vagy Magyar Mérnöki Kamara), illetve területi kamarái által vezetett
névjegyzékében, vagy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a
letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedése szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró
okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatát benyújtani.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük
szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8-9. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 10-11. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni.
A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban
foglaltak megfelelően irányadóak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok
fenn nem állását, ajánlattevők, illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók, valamint
az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek által a kizáró okok tekintetében csatolt
nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. b) pontja
és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építési
beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara
névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való
rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét -amennyiben a Kbt. 69. § (11)
bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére
nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak
vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban
történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és
(11) bekezdései. Az igazolási mód vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (1)
bekezdésében foglaltak is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést.
Ajánlattevő csatolja:
P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzűgyi
intézménytől (ahol tőbb pénzforgalmi számlája van, az ősszes pénzforgalmi számláról)
származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem korábbi keltezésű cégszerűen aláírt
egyszerű nyilatkozatot, amely tartalmazza:
- a vezetett pénzforgalmi számla számát
- az adott pénzforgalmi számla vezetésének kezdő időpontját,

- ajánlattevő számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban
volt-e a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti 15 napot meghaladó sorbaállítás,
attól fűggően, hogy az ajánlattevő mikor jőtt létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlattevő kőteles csatolni kűlőn nyilatkozatát, amelyben felsorolja a vizsgált időszakban
létező valamennyi bankszámláját.
P2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladását megelőző mérlegfordulónappal három lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés
tárgyából (geotermikus energia hasznosítási projekt megvalósításához projekt előkészítő tanulmány
készítése és tervezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről a nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
P1. Bármely számlavezető pénzűgyi intézménytől származó nyilatkozat szerint pénzforgalmi
számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot
meghaladó, a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti sorbaállítás volt.
P2. Az ajánlattevő nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti
évben a közbeszerzés tárgyából (geotermikus energia hasznosítási projekt megvalósításához
projekt előkészítő tanulmány készítése és tervezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 70.000.000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést.
Ajánlattevő csatolja:
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített, a közbeszerzés tárgyának
(geotermikus energia hasznosítási projekt megvalósításához projekt előkészítő tanulmány
készítése és tervezési feladatok ellátása) megfelelő szolgáltatások teljesítésének ismertetését
tartalmazó nyilatkozatot, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti
referenciaigazolással. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. A referenciaismertető nyilatkozatnak,
és igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az
alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
A referenciaismertető nyilatkozatnak, és az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell
tartalmaznia:
- teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal), helye;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve,
telefonszáma vagy e-mail címe;
- a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az
alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó szervezet a teljesítést közös ajánlattevőként
végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban)
vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként/részvételre jelentkezőként teljesített szolgáltatás
megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága
miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők/részvételre jelentkezők által végzett munkák, illetve
teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot
bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő/részvételre jelentkező részéről az ismertetett
szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó
ajánlattevő/részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból
részesült.
M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak
a szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését,
akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek
a megkívánt képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek, ajánlattevő csatolja be a
képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, a bemutatott személyek saját kézzel
aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági
feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelősség)
egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt
rendelkezésre állnak és abban közreműködnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
M.1. Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben
teljesített
A) legalább 1 db, legalább 1500 m talpmélységű termálkút lemélyítését tartalmazó
Megvalósíthatósági vagy Projekt előkészítő Tanulmány elkészítésére vonatkozó, a szerződésnek és
az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
B) legalább 1 db geotermikus energia hasznosítási projekt tervezésére vonatkozó, a szerződésnek
és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, mely projekt keretében a kitermelt termálvíz
legalább 75% mennyisége visszasajtolásra kerül, és legalább 1 km összekötő csővezeték került
lefektetésre.
Az előírt referenciakövetelmények több szerződésből is teljesíthetők.
M.2. Nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekkel:
A) 1 fő geotermikus szakmérnök, aki legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik mélységi
geotermikus rendszerek tervezése területén;
B) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 297/2009. (XII.21.)
Korm. rendelet 1. melléklete 3.9. pont szerinti (betűjele: SZVV-3.9, vagy hatályos átsorolás előtti)
vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem szakértői jogosultsági kategóriára vonatkozó
kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
C) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 297/2009. (XII.21.)
Korm. rendelet 1. melléklete 1.3. pont szerinti (betűjele: SZKV-1.3, vagy hatályos átsorolás előtti)
víz- és földtani közeg védelem szakértői jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba
vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
D) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.)
Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 17. pont szerinti (betűjele: VZ-VKG, vagy hatályos átsorolás
előtti) vízkészlet gazdálkodási építmények tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai
nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
E) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.)
Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 15. pont szerinti (betűjele: VZ-TEL, vagy hatályos átsorolás
előtti) települési víziközmű tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba
vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
Az alkalmassági minimumkövetelmények teljesítésénél ugyanazon szakember legfeljebb három
alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében mutatható be.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013
(VII.11.) K.r. szerinti képzettség
297/2009. (XII.21.) K.r.
Szerződéskőtés feltétele, hogy az M.2 pontban megjelőlt szakemberek alábbi építészetiműszaki tervezésre, illetve szakértői tevékenységre vonatkozó szakmagyakorlási jogosultsággal
rendelkezzenek:
B) rendelkezzen érvényes SZVV-3.9 jogosultsággal
C) rendelkezzen érvényes SZKV-1.3 jogosultsággal
D) rendelkezzen érvényes VZ-VKG jogosultsággal
E) rendelkezzen érvényes VZ-TEL jogosultsággal
Ajánlattevőnek - adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek - az ajánlatban
nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket
mely - az alkalmasság kőrében megjelőlt - pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról,
hogy a megajánlott szakember a szerződés megkőtéséig a terűleti kamarai névjegyzékben
szerepelni fog, valamint, hogy az 1. számú minőségi értékelési szempontban megadott jogosultsági
kategóriával rendelkező szakemberek is rendelkezésre állnak majd.
A névjegyzékbe vétel, valamint az 1. számú minőségi értékelési szempontban megadott
jogosultsági kategóriával rendelkező szakemberek bemutatásának elmaradása ajánlattevő
szerződéskőtéstől való visszalépésének minősűl a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek
következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg ajánlatkérő a szerződést.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően,
tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját
követő 30 napon belül.
Nyertes ajánlattevő 4 db részszámlát és végszámlát jogosult benyújtani az igazoltan elvégzett feladatok
vonatkozásában a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint.
Szerződést biztosító mellékkőtelezettségeket, részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/06/17 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:30 (óó:pp) Hely: Békéscsaba Városfejlesztséi
Nonprofit Kft. 5600 Békéscsaba, Szent István tér 10. I. emelet 6. számú iroda
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti:
− ajánlati biztosíték mértéke: 1 500 000 HUF, amit az ajánlattételi határidő lejártáig „Tervezés MVP
Geotermikus hőhasznosítás - ajánlati biztosíték” közlemény feltüntetésével, az AK OTP Bank Nyrt. nél vezetett 11733003-15345008 számú számlájára kell befizetni vagy átutalni,
− az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdésének megfelelően teljesíthető,
− az ajánlat érvénytelen, ha az AT a biztosítékot az AK által előírt határidőre nem, vagy az előírt
mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre
− az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg a Kbt. 54. § (4) bekezdésében meghatározott
esetekben.
3.Az ajánlatok benyújtására vonatkozó formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
4. A KD jelen felhívás I.3. pontjában meghatározott címen korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhető az ajánlati határidő napján 11:30 óráig. A KD átvétele esetén
a gazdasági szereplőknek a dokumentumokban található regisztrációs lap cégszerűen aláírt
megküldésével meg kell adniuk az alábbi adatokat: cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, valamint
az eljárással kapcsolatban a kapcsolattartó neve, telefon és telefax száma, valamint e-mail címe. A
KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át
kell vennie a regisztrációs lap megküldésével.
5. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását.
6. AK az alk köv-ket (III.1.2. P1.-P2., III.1.3. M1. - M2.) a minősített at-k jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
7. Értékelés: pontszám: 1-100 pont. Módszerek: ár szempont esetében fordított arányosítás, a
minőségi szempontok esetében pontkiosztás. Részletesen a KD-ban meghatározva.
8. Az ajánlathoz csatolnia kell:

− felolvasólapot (kőtelező tartalom: AT neve, székhelye, bírálati szempontok szerinti főbb,
számszerűsíthető adatok),
− amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás folyik, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalom esetén is csatolandó),
− az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006.
évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási - mintát.,
− a Kbt. 66. § (6) bek szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is)
− a Kbt. 66. § (4) bek szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot
− a Kbt. 67. § (4) bek szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot
− szakmai ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint
9. Az AT-ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötésig tervezési szolgáltatásra vonatkozó,
összesen legalább 100.000.000,- Ft/év és 40.000.000 Ft/kár összeghatárra fedezetet nyújtó
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt az AK
részére átadni, továbbá az utolsó műszaki átadás-átvétel időpontjáig fenntartani.
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
11. AK a Kbt. 81. § (5) bek alapján akként rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát - az EEKD-ban
foglaltak alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
12. Faksz: Dr. Kovács Zoltán Pál, lajstromszám: 00153, cím: 1054 Budapest, Hold u. 21.
13. További információkat a KD tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

BKV Vasúti Járműjavító Kft. (5247/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK10437
Postai cím: Fehér út 1/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter
Telefon: +36 14345302
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vjsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vjsz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.vjsz.hu/beszerzes1/kozbeszerzes/aktualis-kozbeszerzesek/
(URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kolosy tér 5-6. Tetőtér
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Loránd felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(lajsromszám: 00033)
Telefon: +36 12508290
E-mail: dr.kovacs@mail.datanet.hu, nemethe@vjsz.hu
Fax: +36 12508248
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vjsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vjsz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kolosy tér 5-6. Tetőtér
Város: Budapest

NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Loránd felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
Lajstromszám: 00033
Telefon: +36 12508290
E-mail: dr.kovacs@mail.datanet.hu
Fax: +36 12508248
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vjsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vjsz.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi keretszerződés alapján "Általános és különleges gumitermékek beszerzése a BKV
Vasúti Járműjavító Kft. részére"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34600000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés alapján "Általános és különleges gumitermékek beszerzése a BKV Vasúti
Járműjavító Kft. részére"
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre

legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Silentek, szimeringek, O gyűrűk, általános gumik beszerzése a BKV Vasúti Járműjavító Kft.
részére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34600000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 32 féle
gumitermék beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség): 5826 db teljesüléséig.
A megadott összmennyiségen felül Ajánlatkérő +30%-kal eltérhet a szerződés 1 éves időtartama során. (Fix
keret: 5826 db, opciós keret: 1747 db.)
1. rész: Silentek, szimeringek, O gyűrűk, általános gumitermékek
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott.
Ebben az esetben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 1 éves időtartamának
lejárta után az opció teljes lehívásáig meghosszabbítható a szerződés az ajánlatkérő ajánlattevőnek
címzett egyoldalú nyilatkozatával.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 1747 db mennyiség erejéig élhet ajánlatkérő az opciós
mennyiség lerendelésének jogával. Ajánlatkérőt mind a 32 féle termékre lehívási jog illeti meg,
ennek keretében jogosult akár az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy
részére. Az opció lehívására Ajánlatkérőnek nincs kötelezettsége.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlat mellékleteként minden megpályázott részfeladatban mintapéldányt kell benyújtani a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett feltételek szerint, ha az ajánlatkérő az előírt típustól eltérő
terméket ajánl meg.
II.2.1)
Elnevezés: Speciális gumik KCSV, TW6000 és T5C5 típusú villamos járművekhez beszerzése a BKV Vasúti
Járműjavító Kft. részére
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34600000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 21 féle
gumitermék beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség): 15749 db teljesüléséig.
A megadott összmennyiségen felül Ajánlatkérő +30%-kal eltérhet a szerződés 1 éves időtartama során. (Fix
keret: 15749 db, opciós keret: 4362 db.)
2. rész: Speciális gumik KCSV, TW6000 és T5C5 típusú villamos járművekhez
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott.
Ebben az esetben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 1 éves időtartamának
lejárta után az opció teljes lehívásáig meghosszabbítható a szerződés az ajánlatkérő ajánlattevőnek
címzett egyoldalú nyilatkozatával.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 4362 db mennyiség erejéig élhet ajánlatkérő az opciós
mennyiség lerendelésének jogával. Ajánlatkérőt mind a 21 féle termékre lehívási jog illeti meg,

ennek keretében jogosult akár az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy
részére. Az opció lehívására Ajánlatkérőnek nincs kötelezettsége.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlat mellékleteként minden megpályázott részfeladatban mintapéldányt kell benyújtani a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett feltételek szerint, ha az ajánlatkérő az előírt típustól eltérő
terméket ajánl meg.
II.2.1)
Elnevezés: Speciális gumik TW6000 és ICS-KCSV típusú villamos járművekhez beszerzése a BKV Vasúti
Járműjavító Kft. részére
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34600000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 14 féle
gumitermék beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség): 1603 db teljesüléséig.
A megadott összmennyiségen felül Ajánlatkérő +30%-kal eltérhet a szerződés 1 éves időtartama során. (Fix
keret: 1603 db, opciós keret: 481 db.)
3. rész: Speciális gumik TW6000 és ICS-KCSV típusú villamos járművekhez
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott.
Ebben az esetben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 1 éves időtartamának
lejárta után az opció teljes lehívásáig meghosszabbítható a szerződés az ajánlatkérő ajánlattevőnek
címzett egyoldalú nyilatkozatával.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen

Opciók ismertetése: Mindösszesen 481 db mennyiség erejéig élhet ajánlatkérő az opciós mennyiség
lerendelésének jogával. Ajánlatkérőt mind a 14 féle termékre lehívási jog illeti meg, ennek keretében
jogosult akár az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Az opció
lehívására Ajánlatkérőnek nincs kötelezettsége.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlat mellékleteként minden megpályázott részfeladatban mintapéldányt kell benyújtani a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett feltételek szerint, ha az ajánlatkérő az előírt típustól eltérő
terméket ajánl meg.
II.2.1)
Elnevezés: T5C5 típusú villamos forgóvázához tartozó gumitermékek beszerzése a BKV Vasúti Járműjavító
Kft. részére
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34600000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 11 féle
gumitermék beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség): 6268 db teljesüléséig.
A megadott összmennyiségen felül Ajánlatkérő +30%-kal eltérhet a szerződés 1 éves időtartama során. (Fix
keret: 6268, opciós keret: 1881 db.)
4. rész: T5C5 típusú villamos forgóvázához tartozó gumitermékek
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott.
Ebben az esetben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 1 éves időtartamának
lejárta után az opció teljes lehívásáig meghosszabbítható a szerződés az ajánlatkérő ajánlattevőnek
címzett egyoldalú nyilatkozatával.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 1881 db mennyiség erejéig élhet ajánlatkérő az opciós
mennyiség lerendelésének jogával. Ajánlatkérőt mind a 11 féle termékre lehívási jog illeti meg, ennek
keretében jogosult akár az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére.
Az opció lehívására Ajánlatkérőnek nincs kötelezettsége.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlat mellékleteként minden megpályázott részfeladatban mintapéldányt kell benyújtani a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett feltételek szerint, ha az ajánlatkérő az előírt típustól eltérő
terméket ajánl meg.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság
igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésben és a 63. §-ban meghatározott kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más
szervezet az ajánlatban csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani
a Kbt. 62. § (1) bekezdésben, valamint a 62. § (2) bekezdésben és a 63. §-ban, meghatározott
kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az eljárás további részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 69. § (4) - (7)
bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor:
- A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 8.-és 9.§-ai szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a), e)
pontja, valamint bizonyos esetekben a d.) pont (Korm. rendelet 8 § c) pontja) továbbá k) pont kb)
és kc) alpontjaiban, valamint a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében és 63. §-ban meghatározott kizáró okok
hatálya alá.
- A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánltában a Kbt.
124.§ (1) bekezdésére tekintettel és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10.-és 11.§-ai szerint
nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében és 63. §-ban meghatározott
kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §, illetve 63. §-ában foglalt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében biztosított öntisztázás
lehetőségére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet
12-16. §-ait.
A gazdasági szereplőknek olyan nyilatkozatot (saját nyilatkozatok esetében) kell csatolniuk a kizáró
okok tekintetében, amely nem régebbi a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az
eljárást megindító felhívás feladását követően került kiállításra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági
és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Ajánlattevőnek cégszerű
nyilatkozatban ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített,
legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (1. rész: Silentek, szimeringek, O gyűrűk forgalmazása;
2. rész: KCSV, TW6000 és T5C5 típusú villamos járművekhez tartozó gumitermékek forgalmazása;
3. rész: TW6000 és ICS-KCSV típusú villamos járművekhez gumitermékek forgalmazása; 4. rész:
T5C5 típusú villamos forgóvázához tartozó gumitermékek forgalmazása) szállításait. A vonatkozó
igazolásnak/referencianyilatkozatnak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján
legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a teljesítés ideje (tól-ig, év, hónap, nap megjelölésével);
- a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, címe, az információt adó személy
neve, telefoni elérhetősége;
- az elvégzett szállítás tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek
való megfelelés megállapítható legyen;
- a korábbi szállítás mennyisége (db);
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a 21. § (1) bekezdés a) pontjának
esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell
igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve
nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott
szervezet valósítja meg azt a szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7)
bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
A Kbt. 67.§ (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő (AT) ajánlatában köteles az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
(ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő (AK) a formanyomtatvány IV. részének #
pontjának kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell
igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bek. alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt
az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlat(ok) ajánlattevő(i)t
megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.
Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése, a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 3.
§ (3) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem
rendelkezik:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszafelé számított 3 évben (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett megrendelések vehetők figyelembe)
1. rész esetében: legalább 2953 db, a jelen részfeladat műszaki leírásában, és ártáblázatában
nevesített, vagy attól különböző, de funkcióját, vagy beépítési helyét tekintve azonos gumitermékek
szállítására vonatkozó, a szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával;
2. rész esetében: legalább 4935 db, a jelen részfeladat műszaki leírásában, és ártáblázatában
nevesített, vagy attól különböző, de funkcióját, vagy beépítési helyét tekintve azonos gumitermékek
szállítására vonatkozó, a szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával;
3. rész esetében: legalább 805 db, a jelen részfeladat műszaki leírásában, és ártáblázatában
nevesített, vagy attól különböző, de funkcióját, vagy beépítési helyét tekintve azonos gumitermékek
szállítására vonatkozó, a szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával;
4. rész esetében: legalább 3134 db, a jelen részfeladat műszaki leírásában, és ártáblázatában
nevesített, vagy attól különböző, de funkcióját, vagy beépítési helyét tekintve azonos gumitermékek
szállítására vonatkozó, a szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával;
Ugyanazon referencia több rész vonatkozásában nem hivatkozható.

A referenciák az egyes részeken belül származhatnak több megrendelőtől, azonban az igazolt
mennyiségek összegének el kell érnie az adott rész esetében az Ajánlatkérő által fent meghatározott
mennyiséget.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jótállás: 24 hónap
Késedelmi kötbér: alapja a késedelmesen teljesített megrendelés nettó értéke; mértéke a késedelem 1-5.
napja alatt napi 1 %, a 6. napjától napi 2 %, maximális mértéke 25 %
Hibás teljesítési kötbér: alapja a hibával érintett termék nettó értéke; a hibás teljesítési kötbér maximális
mértéke 20 %.
Meghiúsulási kötbér: alapja a le nem hívott mennyiség nettó díja; a meghiúsulási kötbér maximális mértéke
30 %
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ellenérték kifizetésére havonta utólag, magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor. Ajánlatkérő a Kbt.
135. § (1) bekezdés alapján kiállított teljesítés igazolás alapján az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdés alkalmazásával a nyertes ajánlattevő által havonta benyújtott számla ajánlatkérő részéről történt
átvételét követő naptól számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel
utalja át.
Kifizetésre irányadó: Art., Áht., Ávr., Áfa tv.
A részletes szabályok a Dokumentációban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda,
1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. Tetőtér
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult
személyek a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján: az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek, illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg
személyek.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot a dokumentáció II. fejezet „13. Az ajánlattétel formája és aláírása” pontjában
meghatározott formai követelmények szerint kell benyújtani.
A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére a felhívás I.3) pontjában megjelölt címen az ajánlattételi határidő lejártáig sor került.
Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az
ajánlattevő viseli.
2. Az ajánlatok beadása hétfő-csütörtök 9:00-16:00 óra között, pénteken 9:00-12:00 óra között
lehetséges a Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda címén. Az ajánlattételi határidő lejártának napján:
09:00-10:00 óra között.
3. További információ a dr.kovacs@mail.datanet.hu, és nemethe@vjsz.hu e-mail címekre való
egyidejű üzenetküldéssel szerezhető be.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek., a Kbt. 66. § (4) bekezdése, 65. §
(7) bek., valamint a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 65. § (7) bek. és a
66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat nemleges válasz esetén is csatolandó.
5. Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentáció II. fejezet „7. Az ajánlatot alkotó okmányok” pontjában
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat.
6. A dokumentációt a Kbt. 39. § (1) bek. alapján bármely érdekelt gazdasági szereplő
térítésmentesen átveheti (elérheti) az I.3) pontban megjelölt linken.
A dokumentáció elérése az eljárásban való részvétel feltétele, azt ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak le kell töltenie. A kiegészítő
tájékoztatás a dokumentációt letöltőnek kerül megküldésre. Az elektronikus úton hozzáférhetővé
tett dokumentáció átvételét az ajánlattevők által a dokumentáció részét képező Visszaigazoló
adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda részére
(dr.kovacs@mail.datanet.hu és nemethe@vjsz.hu e-mail címekre való egyidejű üzenetküldéssel)

való megküldése igazolja. Amennyiben ajánlattevő ilyen visszaigazolást az ajánlattételi határidő előtt
nem küld, úgy ajánlata érvénytelen.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján
értékeli az ajánlatokat.
8. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési
sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a
bírálatot.
9. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a alapján.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bek. rögzíti, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár
vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak a
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul
alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata
aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a
következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell
elvégezni.
11. Az előírt alkalmassági követelmények az alábbi esetekben szigorúbbak a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel követelményeinél: III.1.3) M/1.
12. Ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség nincs.
13. Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap.
14. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek megtiltja gazdálkodó szervezet létrehozását.
15. A Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazzuk.
16. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. tv. előírásai,
annak vh rendeleteinek jelen eljárásban irányadó és hatályos szabályai, továbbá a beszerzés tárgya
szerinti rendelkezések szerint kell eljárni.
17. A hirdetményt a 2014/24/EU irányelv alapján tesszük közzé.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
rendelkezései szerint.
VI.3) További információk kiegészítése:
18. Nem a mintaköltségvetésben szereplő termék megajánlása esetén az egyenértékűség kapcsán
az ajánlattevő által megajánlott alkatrészek mindegyike anyagában, funkcionalitásában, fizikai
paramétereiben, beépíthetőségében, geometriai méreteiben,működési elvében, együttműködési
paramétereiben, várható élettartamában, rá vonatkozó szabványok, irányelvek tekintetében
meg kell, hogy egyezzen az eredeti, ajánlatkérő által előírt műszaki követelménynek megfelelő
alkatrésszel.
Az ajánlatkérő helyettesítő terméket csak az egyenértékűség igazolása mellett fogad el. Az
egyenértékűség igazolása érdekében az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell minden

helyettesítő tételre a műszaki adatlapot, vagy műszaki rajzot, melyben szerepelnek a termék
tétellistában azonosan megtalálható adatai.
Ha az ajánlatkérő által biztosított műszaki dokumentáció bizonyos paramétereket nem egyértelműen,
vagy nem részletesen határoz meg, akkor MSZ 1171:1989 az anyagminőségre vonatkozóan illetve
MSZ 5551 a mérettűrésre vonatkozóan mérvadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

BKV Vasúti Járműjavító Kft. (6061/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK10437
Postai cím: Fehér út 1/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter
Telefon: +36 14345302
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vjsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vjsz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.vjsz.hu/beszerzes1/kozbeszerzes/aktualis-kozbeszerzesek/
tatrakeret2 (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK10437
Postai cím: Fehér út 1/b. I. em. 112. tárgyaló
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11

Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter
Telefon: +36 14345302
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vjsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vjsz.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretszerződés alapján "Tatra T5C5K2-es típusú villamos jármű elektronika és kontaktor
kereteinek átalakítása"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50220000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretszerződés alapján "Tatra T5C5K2-es típusú villamos jármű elektronika és kontaktor kereteinek
átalakítása"
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Keretszerződés alapján "Tatra T5C5K2-es típusú villamos jármű elektronika és kontaktor
kereteinek átalakítása"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50220000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés alapján "Tatra T5C5K2-es típusú villamos jármű elektronika és kontaktor kereteinek
átalakítása"
28 garnitúra elektronika és kontaktor keret átalakítása
A rendelés garnitúra mennyiségi egységben történik, egy garnitúra az alábbi keretek javítását tartalmazza:
9125000020-2 Készülékállvány I. T5C5 K2 mód. 1 db
9127000020-2 Kontaktorállvány II. T5C5 K2 mód. 1 db
9131000020-2 Kontaktorállvány IV. T5C5 K2 mód. 1 db
9133000020-2 Kontaktorállvány V. T5C5 K2 mód. 1 db
9135000020-2 Reléállvány VI-VII. T5C5 K2 mód. 1 db
9137000020-2 Kontaktorállvány VIII. T5C5 K2 mód. 1 db
9139000020-2 Kontaktorállvány IX. T5C5 K2 mód. 1 db
9149000010-K FR29 tetőkapcsoló új típ. korszer. 1 db
A javítandó elektronika és kontaktor kereteket az ajánlattevő feladata elszállítani az ajánlatkérő telephelyéről,
majd a megadott műszaki feltételek szerint megjavítva kell visszaszállítania.
A javításhoz szükséges minden anyagot az ajánlatkérő biztosít.
Az átvétel mennyiségi és minőségi átvétellel történik.
Szállítási határidő:
A hibás termékek elszállításának az írásos jelzést követő 2 napon belül kell megtörténnie.
A javított állapotban történő visszaszállításra az elszállítástól számított 5 nap áll rendelkezésre.
Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 6 garnitúra elektronika és kontaktor keret átalakítása az alapmennyiség
vonatkozásában meghatározott feltételekkel.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes
igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági
követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az
érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat
is be kell nyújtani.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az
ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevő(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások
benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt
kizáró okok nem állnak fenn:
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-8., 10., 12-16. § szerint.
A Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak szerint nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő
az Európai Unió bármely tagállamában működő - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben
igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve
közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az
adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 64. §-a szerint az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő élhet az öntisztázás lehetőségével.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési
eljárás; az nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α
pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak
szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére,
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára. A Kbt. 65. § (6) szerint az előírt alkalmassági
követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő
csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak
alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe)
szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (vasúti jármű elektronika és kontaktor kereteinek
átalakítása) szerinti munkákra vonatkozó igazolást és referencianyilatkozatot a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint legalább az alábbi tartalommal:
- a teljesítés tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való
megfelelés megállapítható legyen:
- a teljesítés mennyisége;
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap);
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat;
- a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége;
- kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a referencia-igazolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott
szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében,
amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja
az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a
teljesítésben.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak
alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe)
összesen legalább 1 darab olyan referenciával, amelynek tárgya vasúti jármű elektronika és
kontaktor kereteinek átalakítása.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján történik a számla
kézhezvételétől 30 napon belül, figyelembe véve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6)
bek.-ben foglaltakat.
Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít, eseti megrendelésenként van lehetőség részszámla benyújtására az
adott teljesítésnek megfelelően.
A kifizetésre irányadó még: Áht, Ávr, Áfa tv.

Kötbér: késedelmi: késedelmesen teljesített lehívás nettó díja; késedelem 1-10. napja napi 1 %, a
11. napjától napi 2 %, max. 25 %.; hibás teljesítési: hibásan teljesített lehívás nettó díjának 20 %-a;
meghiúsulási: le nem hívott mennyiség nettó díja 30 %-a.
Részletes szabályok a szerződés-tervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Az ajánlatkérő villamos járművek felújításával, javításával és karbantartásával foglalkozik.
Az ajánlatkérő tulajdonosa előre nem jelzett, rövid határidejű, váratlan megrendelést küldött
számára 2018. márciusában tömegközlekedési járművek javítására, melyhez az elektronikai
keretek elengedhetetlenül szükségesek. A megrendelés gyors és zökkenőmentes teljesítése
elengedhetetlen a tömegközlekedési szolgáltatások zavartalanságának fenntartásához.
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2018/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:30 (óó:pp) Hely: BKV Vasúti Járműjavító Kft, 1106
Budapest, Fehér út 1/b. I. em. 112. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében
meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás a Kbt. 68. §(1)-(4) és (6) bekezdés
rendelkezései szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a felhívásban, és a dokumentációban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
A közbesz. dok-ot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton dokumentált módon el kell érnie, az ajánlattételi határidőig, ami
az eljárásban való részvétel és az ajánlattétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át és
nem tehető közzé.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot a Kbt. 66. § (2), (4)-(5) bekezdései, a Kbt. 67. § (1)
és (4) bekezdései szerint. A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot eredeti, aláírt példányban kérjük
csatolni az ajánlathoz. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti összes adatot.
3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. alapján meg kell jelölni a közbesz. azon részeit, mely
teljesítéséhez alváll-t kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
4. Órában megadott határidő a www.pontosido.com weboldal adatai szerint.
5. A közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban
állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai
alkalmasságának feltételeit és azok igazolását (M/1).
6. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást
megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő
(értelmező) tájékoztatást kérhet a dokumentációban foglaltak szerint.
7. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt. 71. § (6)
bekezdésben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást
elrendelni.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
9. Nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
10. Ajánlati kötöttség: 1 hónap = 30 nap.
11. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos formai előírásokat a dokumentáció 2. pontja tartalmazza
12. Az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot
nem alkalmazza.
13. A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre bontást, tekintettel arra, hogy az
egy garnitúra keretében megvalósítandó feladatok műszakilag csak egységben értelmezhetőek
14. A II.1.5) és a II.2.6) pontokban az egy forintos becsült érték csak a felhívás meghirdethetősége
miatt került rögzítésre.
15. Értékelés: ponthatárok: 1-100; ár fordított arányosítás, jótállás egyenes arányosítás.
16. FAKSZ: dr. Barna Orsolya, lajstromszám 00199.
17. Az ajánlattétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

BKV Vasúti Járműjavító Kft. (6094/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK10437
Postai cím: Fehér út 1/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter közbeszerzési vezető
Telefon: +36 14345302
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vjsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vjsz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.vjsz.hu/beszerzes1/kozbeszerzes/aktualis-kozbeszerzesek/
tatrakonszig2/ (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehér út 1/b. I. emelet 112. tárgyaló
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter
Telefon: +361 4345302
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vjsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehér út 1/b. I. emelet 112. tárgyaló
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter
Telefon: +361 4345302
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vjsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nagyvállalat
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Járműjavítás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: T5C5, T5C5 K2 JÁRMŰ TE 023 MOTORJÁHOZ KOMMUTÁTOR VALAMINT JÁRMŰ
HAJTÓMŰVÉHEZ FOGASKEREKEK ÉS BEHAJTÓ TENGELY AGY BESZERZÉSE KONSZIGNÁCIÓS
RAKTÁR ÜZEMELTETÉSÉVEL
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34600000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére
1. rész: T5C5, T5C5 K2 jármű TE 023 motorjához kommutátor (1 féle)
2. rész: T5C5, T5C5 K2 jármű hajtóművéhez fogaskerekek és behajtó tengely agy (5 féle)
beszerzése ajánlatkérő székhelyén működtetett, konszignációs raktár üzemeletetésével a Közbeszerzési
dokumentumban részletesen meghatározott műszaki leírás szerint.
A műszaki leírásban esetlegesen előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az
azzal egyenértékű minőségű terméket ajánlatkérő elfogadja.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 139087200 Pénznem: HUF

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: T5C5, T5C5 K2 jármű TE 023 motorjához kommutátor (1 féle)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34600000-3

További tárgyak:
31110000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A T5C5, T5C5 K2 jármű TE 023 motorjához kommutátor beszerzése ajánlatkérő székhelyén működtetett,
konszignációs raktár működtetésével mindösszesen 36 darab teljesüléséig.
A megadott maximális mennyiségtől ajánlatkérő - 30%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(Fix keret (alapmennyiség): 26 darab, opciós keret: 10 darab)
A szerződés teljesítése során ajánlatkérő mindösszesen maximum 36 darab termék teljesüléséig jogosult
alkatrészeket beszerezni, azonban köteles legalább a 26 darab termék megvásárlására.
A konszignációs raktárat nyertes ajánlattevőnek havonta 2 alkalommal 1-1 darab alkatrésszel kell feltöltenie.
A konszignációs raktárban elhelyezendő alkatrész feltöltés napi összetétele és mennyiség:
kommutáror 1 darab
A feltöltés napján a konszignációs raktárban elhelyezett alkatrészek becsült értéke: nettó 206.850 forint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 a szerződés aláírását követő hány napon belül vállalja ajánlattevő
a konszignációs raktár első, teljes, hiánytalan feltöltését, azaz a konszignációs raktár
működtetetésének megkezdését (min.30max.90n) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 7.446.600 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 10 darab mennyiség erejéig.
Ajánlattevőnek a konszignációs raktárkészletet havonta két alkalommal fel kell töltenie a
szerződésben meghatározottak szerint.
A hatálya alatt ajánlatkérő jogosult a konszignációs raktárból termékek kivételezésére.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti minimális mennyiség (alapmennyiség) kivételezésén felül további
kivételezésre jogosult, de nem kötelezett.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama jogosult élni opciós jogával. Amennyiben ajánlatkérő az opciós
mennyiséget nem vételezi ki a ráktárból, úgy nem kíván élni vételi jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5 pont minőségi kritérium helyesen: Teljesítési határidő (naptári nap): a szerződés aláírását követő
hány napon belül vállalja ajánlattevő a konszignációs raktár első, teljes, hiánytalan feltöltését, azaz a
konszignációs raktár működtetetésének megkezdését (min. 30 naptári nap, max. 90 naptári nap)/ Súlyszám:
5
II.2.1)
Elnevezés: T5C5, T5C5 K2 jármű hajtóművéhez fogaskerekek és behajtó tengely agy (5 féle)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34600000-3

További tárgyak:
42141000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A T5C5, T5C5 K2 jármű hajtóművéhez fogaskerekek és behajtó tengely agy (5 féle) beszerzése ajánlatkérő
székhelyén működtetett, konszignációs raktár működtetésével mindösszesen 1.368 darab teljesüléséig.
A megadott maximális mennyiségtől ajánlatkérő - 30%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(Fix keret (alap-összmennyiség): 958 darab, opciós keret: 410 darab)
A szerződés teljesítése során ajánlatkérő mindösszesen maximum 1.368 darab mennyiség teljesüléséig
jogosult alkatrészeket beszerezni, azonban köteles legalább 958 darab alkatrész megvásárlására.
A konszignációs raktárat nyertes ajánlattevőnek havonta 2 alkalommal a dokumentációban meghatározott
mennyiségű 5 féle alkatrésszel kell feltöltenie akként, hogy a feltöltést követően a konszignációs raktárban a
következő pontban meghatározott összetételben és mennyiségben alkatrészek ajánlatkérő rendelkezésére
álljanak.
A konszignációs raktárban elhelyezendő 5 féle alkatrész feltöltés napi összetétele és mennyisége az alábbi:
HOMLOK FOGASKERÉK 10
HOMLOK FOGASKERÉK (7,36) 10
TÁNYÉRKERÉK 4
Kúp fogaskerék 4
BEHAJTÓTENGELY AGY 10
A feltöltés napján a konszignációs raktárban elhelyezett alkatrészek becsült értéke: 3.656.700 forint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 a szerződés aláírását követő hány napon belül vállalja ajánlattevő
a konszignációs raktár első, teljes, hiánytalan feltöltését, azaz a konszignációs raktár
működtetetésének megkezdését (min.30max.90n) 5
Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 131.641.200 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 410 darab mennyiség erejéig.
Ajánlattevőnek a konszignációs raktárkészletet havonta két alkalommal fel kell töltenie a
szerződésben meghatározottak szerint.
A hatálya alatt ajánlatkérő jogosult a konszignációs raktárból termékek kivételezésére.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti minimális mennyiség (alap-összmennyiség) kivételezésén felül
további kivételezésre jogosult, de nem kötelezett.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama jogosult élni opciós jogával. Amennyiben ajánlatkérő az opciós
mennyiséget nem vételezi ki a ráktárból, úgy nem kíván élni vételi jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5 pont minőségi kritérium helyesen: Teljesítési határidő (naptári nap): a szerződés aláírását követő
hány napon belül vállalja ajánlattevő a konszignációs raktár első, teljes, hiánytalan feltöltését, azaz
a konszignációs raktár működtetetésének megkezdését (min. 30 naptári nap, max. 150 naptári nap)/
Súlyszám: 5
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdésében
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
• A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm.
rendelet) 1-16. § rendelkezései szerint kell igazolni.
• A 321/2015. Korm. rendelet 15. §-a alapján ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt
vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók
tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt.67. §
(4) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Az ajánlatban benyújtandó iratok (321/2015 Korm. rendelet 1. § és 3. § -a alapján):

• Az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában részvevő más szervezet az ajánlatban
köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67.§ (1) bekezdés)
• Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. (Kbt. 67.§ (3) bekezdése)
• A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtania nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró
okok (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés, 63. §) hatálya alá eső alvállalkozót.
• Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság
előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69.§ (4) bekezdés) benyújtandó iratok:
• az ajánlattevőnek 321/2011. Korm. rendelet 8. §-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a
Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § -ában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani az ajánlatban.
A kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívás feladásánál (felhívás VI.5.) pontja) nem régebbi
keltezésű, jelen eljárásra vonatkozó nyilatkozatokat kell az ajánlathoz csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
III.1.3.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásától (lásd eljárást megindító felhívás V.5. pontja) visszaszámított 3 év (36 hónap)
legjelentősebb - a közbeszerzés tárgyának (1. rész: Tátra típusú járművek és Te 023 vontató
motorokhoz kommutátor szállítása, 2. rész: Tátra típusú jármű hajtóművéhez fogaskerekek és/vagy
behajtó tengely agy szállítása) megfelelő - referenciáira vonatkozóan 321/2015. Korm. rendelet 22.
§ (1) bekezdésében meghatározott módon kiállított referenciaigazolás(ok)/referencianyilatkozat(ok)
eredeti, vagy egyszerű másolati példányban a következő tartalommal:
- - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), helye,
- a teljesítés tárgya,
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése,
- a teljesítés mennyisége
- referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (1a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 3 éves
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint
a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a
közbeszerzés tárgyára vonatkozó részmennyiséget.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb,
mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a
vizsgált időszak alatt teljesített részmennyiséget.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,

hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet
ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során
ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése a releváns
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet
olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez
e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az
alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a
teljesítésben.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére:
III.1.3.1. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított
három éves (36 hónapos) időszakra vonatkozóan a részajánlat tárgyának megfelelő termékek (1.
rész: Tátra típusú járművek és Te 023 vontató motorokhoz kommutátor szállítása, 2. rész: Tátra
típusú jármű hajtóművéhez fogaskerekek és/vagy behajtó tengely agy szállítása) teljesítésére
vonatkozó referencia igazolással vagy nyilatkozattal, amelyek szerint leszállított mennyiség
összesen elérte
• az 1. rész tekintetében a 19 darabot,
• a 2. rész tekintetében: a 710 darabot,
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét jelen alkalmassági követelménnyel kapcsolatban,
hogy az adott alkalmassági minimumkövetelménynél előírt, meghatározott időszakon belül teljesített
mennyiséget
1. rész vonatkozásában: maximum 10 szerződésből/referenciából kell teljesíteni
2. rész vonatkozásában: maximum 10 szerződésből/referenciából kell teljesíteni
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot,
az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV.
rész) feltüntetni.
Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk
az alkalmassági követelmények (III.1.3.1.) pontban előírt igazolásait.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződésszerű teljesítést követően, teljesítésenként, Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a
számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
A kifizetésre az alábbi rendelkezések is vonatkoznak:
o közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135.§ (1), (5)-(6) bekezdésében foglaltak.
A 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 19-24., 50. és 53. § alapján az ellenérték:
- A Magyar Köztársaság államterületén kívüli adóalanyként bejegyzett ajánlattevő esetében a nettó ár (HUF),
az ÁFA megfizetése belföldön teljesül,
- A Magyar Köztársaság államterületén belüli adóalanyként bejegyzett ajánlattevő esetében a nettó ár
(HUF)+ ÁFA (HUF),
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentum Szerződéstervezet fejezete tartalmazza.
Folytatás VI.4.3 pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: BKV Vasúti Járműjavító Kft. (1106
Budapest, Fehér út 1/b) I. emelet 112. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a Kbt. 68. § szerint
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2019. szeptember
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az

eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő
nem rendel el újabb hiánypótlást.
2) Az ajánlati felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb!
3) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban
a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési
dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is
meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
5) Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő
benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt.66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.
6) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
7) Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar
nyelvű okiratok alkalmasak
9) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.
10) Irányadó idő: Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő
(CET)
11) Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától (IV.2.6) pont.
12) Értékelési szempont: A legjobb ár-érték arány kiválasztás bírálati szempont: az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100 pont
Módszer: Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlati ár részszempont: fordított arányosítás
Vállalt teljesítési határidő a szerződéskötés követően a lerendeléstől számítva részszempont:
arányosítás. Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez az előre meghatározott alsó vagy felső
pontértékek közötti pontszámot rendeli hozzá a dokumentációban megadott képlet segítségével.
13) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
14) Az ajánlathoz ajánlatkérő az alábbi iratok becsatolását is kéri:
14.1. Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatai. A Kbt. 66.§ (2) bekezdés
szerinti nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlat részeként benyújtani.
14.2. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján)
14.3 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét
(részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66.§
(6) bekezdés a)-b) pontok.
14.4. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania. A szakmai ajánlat
két részből áll: kereskedelmi ajánlatból valamit műszaki ajánlatból. Ajánlattevőnek ajánlatában
nyilatkoznia kell a megajánlott termék származási országa vonatkozásában.
14.5. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő köteles táblázatos formában nyilatkozni arra
vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok
adnak ki igazolást
15) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Peterdi Anikó (00143)
Folytatás VI.4.3 pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
1) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a http://www.vjsz.hu/beszerzes1/kozbeszerzes/
aktualis-kozbeszerzesek/tatrakonszig2/ honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetővé teszi az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők részére.
A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie,
melyről a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő
részére történő haladéktalan visszaküldésével nyilatkozni kell. Az ajánlat részeként ajánlattevőnek
csatolnia kell az ajánlatkérő részére visszaküldött regisztrációs lap másolati példányát.
A regisztrációs lapot a +3614345303 fax számra, vagy a nemethe@vjsz.hu e-mail címre, vagy postai
úton a BKV Vasúti Járműjavító Kft. a postázási cím: 1590 Budapest, Pf. 207. címre kell megküldeni
vagy közvetlen kézbesítés útján történő megküldés esetén a BKV Vasúti Járműjavító Kft. (1106
Budapest, Fehér út 1/b) I. emelet 112. tárgyaló címen kell leadni.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy regisztrációs lap elektronikus úton történő
megküldésére a Kbt. 41. § alkalmazandó!
Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének fentiek szerinti
visszaigazolása.
Ajánlatkérő kéri, hogy a regisztrációs lapot a letöltéstől számítva haladéktalanul küldjék meg az
érdeklődő gazdasági szereplők, annak érdekében, hogy az ajánlatkérő az esetleges kiegészítő
tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplőnek elektronikusan és/
vagy faxon megküldhesse! Ha a gazdasági szereplő haladéktalanul nem küldi meg a letöltésről
szóló visszaigazolást, és ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő
tájékoztatás(oka)t, és ebben az esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő
honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.
2) A III. 2.2 pont folytatása:
Késedelmi kötbér mértéke: késedelemmel érintett áru nettó ajánlati árának 1%-a/nap 1-5. nap
vonatkozásában, míg a 6. naptól késedelemmel érintett áru nettó ajánlati árának 2%-a/nap
Hibás teljesítés miatti kötbér mértéke: a minőségi hibával érintett termék nettó vételárának 10%-a
Meghiúsulási kötbér mértéke: Keretmennyiség minimum esetén: 1 rész: nettó 1 millió forint, 2. rész:
18 millió forint alapjának a meghiúsulás pillanatától a szerződés lejártáig tartó időszakra vetített
arányos összege, Opció esetén: mértéke: 1. rész: fix nettó 200.000 forint, 2. rész: fix: 2.000.000
forint
Jótállás: 24 hónap
3) VI.3. További információk pont folytatása
16) A felhívás II.2.7 pontja kapcsán Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy II/3)
pontban megjelölt határidő a konszignációs raktár működtetésének kezdő időpontjától (azaz az első
feltöltéstől-alapkészlet) értendő. A szerződés az aláírás napján lép hatályba, azonban ajánlattevőnek
a szerződés aláírását követően ajánlattevő vállalása szerint, de legkésőbb az aláírást követő (1. rész
esetében: 90 napon, 2. rész esetében: 150 napon) kell megkezdenie a raktár működtetését, és ettől
a naptól fogva jogosult ajánlatkérő a konszignációs raktárban elhelyezett termékek felhasználására.
Ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követően olyan időpontban kell megkezdenie a
teljesítést, amely biztosítja a konszignációs raktár ajánlattevő vállalása szerint, de legkésőbb
a szerződés aláírását követő (1. rész esetében: 90 napon, 2. rész esetében: 150 napon) a
dokumentációban meghatározottak szerinti teljes feltöltését.
Ajánlattevőnek konszignációs raktárat, az első feltöltést (alapkészlet) (azaz a konszignációs raktár
működésének megkezdését) követő 18 hónapig folyamatosan, a Közbeszerzési dokumentumban
meghatározottak szerint működtetnie kell.
17) A közbeszerzési dokumentumban nem szabályozottak esetén a Kbt. és a vonatkozó Korm.
rendeletek előírásai szerint kell eljárni.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

BKV Vasúti Járműjavító Kft. (6113/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK10437
Postai cím: Fehér út 1/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter
Telefon: +36 14345302
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vjsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vjsz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.vjsz.hu/beszerzes1/kozbeszerzes/aktualis-kozbeszerzesek/
kabelszereles (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehér út 1/b. I. em. 112. tárgyaló
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11

Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter
Telefon: +36 14345302
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vjsz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.vjsz.hu/
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi keretszerződés alapján "Kábelszerelési anyagok beszerzése a BKV Vasúti
Járműjavító Kft. részére II"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34600000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés alapján "Kábelszerelési anyagok beszerzése a BKV Vasúti Járműjavító Kft.
részére II"
1. részfeladat: Különféle járművekhez kábelszerelési anyagok beszerzése I. (tömszelencék, saruk, érvég
hüvelyek, szigetelőszalagok, zsugorcsövek, gégecsövek)
2. részfeladat: Különféle járművekhez kábelszerelési anyagok beszerzése II. (sorkapcsok, kapocslécelemek)
3. részfeladat: Különféle járművekhez kábelszerelési anyagok beszerzése III. (tartósinek, végzárók,
átkötések, kapocsléc elemek)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 60660000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
valamennyi részre
x legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: 3
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi keretszerződés alapján "Kábelszerelési anyagok beszerzése a BKV Vasúti
Járműjavító Kft. részére II"
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34600000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés alapján "Kábelszerelési anyagok beszerzése a BKV Vasúti Járműjavító Kft.
részére II" nettó 40.300.000,- Ft erejéig. Az ajánlatkérő nettó 31.000.000,- Ft értékben vállal lehívási
kötelezettséget a szerződés 2 éves tartama alatt.
1. részfeladat: Különféle járművekhez kábelszerelési anyagok beszerzése (tömszelencék, saruk, érvég
hüvelyek, szigetelőszalagok, zsugorcsövek, gégecsövek)
Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 40300000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 2 éves időtartamának
lejárta után az opció teljes lehívásáig meghosszabbítható a szerződés az ajánlatkérő ajánlattevőnek
címzett egyoldalú nyilatkozatával.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő nettó 31.000.000,- Ft értékben vállal lehívási kötelezettséget
a szerződés 2 éves tartama alatt, a keretösszeg további része opció, amelynek lehívására az
ajánlatkérőnek nincs kötelezettsége.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi keretszerződés alapján "Kábelszerelési anyagok beszerzése a BKV Vasúti
Járműjavító Kft. részére II"
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34600000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés alapján "Kábelszerelési anyagok beszerzése a BKV Vasúti Járműjavító Kft.
részére II " nettó 5.460.000,- Ft erejéig. Az ajánlatkérő nettó 4.200.000,- Ft értékben vállal lehívási
kötelezettséget a szerződés 2 éves tartama alatt.
2. részfeladat: Különféle járművekhez kábelszerelési anyagok beszerzése (sorkapcsok, kapocslécelemek)
Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 6225000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 2 éves időtartamának
lejárta után az opció teljes lehívásáig meghosszabbítható a szerződés az ajánlatkérő ajánlattevőnek
címzett egyoldalú nyilatkozatával.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő nettó 4.200.000,- Ft értékben vállal lehívási kötelezettséget
a szerződés 2 éves tartama alatt, a keretösszeg további része opció, amelynek lehívására az
ajánlatkérőnek nincs kötelezettsége.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi keretszerződés alapján "Kábelszerelési anyagok beszerzése a BKV Vasúti
Járműjavító Kft. részére II"
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34600000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés alapján "Kábelszerelési anyagok beszerzése a BKV Vasúti Járműjavító Kft.
részére II " nettó 14.900.000,- Ft erejéig. Az ajánlatkérő nettó 11.500.000,- Ft értékben vállal lehívási
kötelezettséget a szerződés 2 éves tartama alatt.
3. részfeladat: Különféle járművekhez kábelszerelési anyagok beszerzése (tartósinek, végzárók, átkötések,
kapocsléc elemek).
Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 17250000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 2 éves időtartamának
lejárta után az opció teljes lehívásáig meghosszabbítható a szerződés az ajánlatkérő ajánlattevőnek
címzett egyoldalú nyilatkozatával.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő nettó 11.500.000,- Ft értékben vállal lehívási kötelezettséget
a szerződés 2 éves tartama alatt, a keretösszeg további része opció, amelynek lehívására az
ajánlatkérőnek nincs kötelezettsége.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes
igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági
követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az
érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat
is be kell nyújtani.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az
ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevő(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások
benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt
kizáró okok nem állnak fenn:
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-8., 10., 12-16. § szerint.
A Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak szerint nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő
az Európai Unió bármely tagállamában működő - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben
igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve
közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az
adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 64. §-a szerint az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő élhet az öntisztázás lehetőségével.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési
eljárás; az nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α
pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak
szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére. A
Kbt. 65. § (6) szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.

M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő
csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (ezen
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők
figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (1-3 részek: Különféle
járművekhez kábelszerelési anyagok forgalmazása;) szerinti munkákra vonatkozó igazolást és
referencianyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint legalább
az alábbi tartalommal:
- a szállítás tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való
megfelelés megállapítható legyen:
- a szállított termék mennyisége;
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap);
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat;
- a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége;
- kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a referencia-igazolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott
szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében,
amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja
az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a
teljesítésben.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak
alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe)
1. részfeladat: részfeladatonként legalább tízféle a jelen részfeladat műszaki leírásában, és
ártáblázatában nevesített, vagy attól különböző de funkcióját, vagy beépítési helyét tekintve azonos
kábelszerelési anyag szállítására vonatkozó, a szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával;
2. részfeladat: részfeladatonként legalább tízféle a jelen részfeladat műszaki leírásában, és
ártáblázatában nevesített, vagy attól különböző de funkcióját, vagy beépítési helyét tekintve azonos
kábelszerelési anyag szállítására vonatkozó, a szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával;
3. részfeladat: részfeladatonként legalább tízféle a jelen részfeladat műszaki leírásában, és
ártáblázatában nevesített, vagy attól különböző de funkcióját, vagy beépítési helyét tekintve azonos
kábelszerelési anyag szállítására vonatkozó, a szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával.
Ugyanazon referencia több részfeladat vonatkozásában nem használható fel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján történik a számla
kézhezvételétől 30 napon belül, figyelembe véve a 2003. évi XCII. tv. 36/A. §-ában, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bek.-ben, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ben foglaltakat.
Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít, részszámla benyújtására eseti megrendelésenként van lehetőség.
A kifizetésre irányadó még: Áht, Ávr, Áfa tv.
Kötbér: késedelmi (késedelemmel érintett nettó vételár 1%/nap; max.20%); meghiúsulási (nettó vételár 30%)
Részletes szabályok a szerződés-tervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás

x Gyorsított eljárás
Indokolás: Az ajánlatkérő villamos járművek felújításával, javításával és karbantartásával foglalkozik.
Az előző, azonos tárgyú eljárás az ajánlatkérőtől független technikai okból visszavonásra került,
az eljárásban beszerzendő alkatrészek viszont elengedhetetlenül szükségesek az ajánlatkérőnek
a járművek határidőben történő átadásához és a budapesti tömegközlekedési szolgáltatások
zavartalanságának fenntartásához.
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:45 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:45 (óó:pp) Hely: BKV Vasúti Járműjavító Kft, 1106
Budapest, Fehér út 1/b. I. em. 112. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében
meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás a Kbt. 68. §(1)-(4) és (6) bekezdés
rendelkezései szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a felhívásban, és a dokumentációban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton dokumentált módon el kell érnie, az ajánlattételi
határidő lejártáig, ami az eljárásban való részvétel és az ajánlattétel feltétele. A dokumentáció másra
nem ruházható át és nem tehető közzé.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát Kbt. 66. § (2), (4)-(5)
bekezdései, a Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdései szerinti nyilatkozatot. A Kbt. 66. § (2) bekezdés.
szerinti nyilatkozatot eredeti, aláírt példányban kérjük csatolni az ajánlathoz. Az ajánlatban
felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. alapján meg kell jelölni a közbesz. azon részeit, mely
teljesítéséhez alváll-t kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
4. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által órában megadott határidő a
www.pontosido.com weboldal adatai szerint értendő.
5. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és
gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását (M/1).
6. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást
megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő
(értelmező) tájékoztatást kérhet a dokumentációban foglaltak szerint.
7. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt. 71. § (6)
bekezdésben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást
elrendelni.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
9. Nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
10. Ajánlati kötöttség: 1 hónap = 30 nap.
11. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos formai előírásokat a dokumentáció 2. pontja tartalmazza
12. Az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot
nem alkalmazza.
13. Az ajánlatkérő kéri a dokumentáció mellékletét képező ártáblázatot beárazni és az ajánlathoz
csatolni. Az ajánlatkérő az ártáblázat "Korrigált nettó FT. összérték" sorában (1. rf.: I361 cella; 2.
rf.: H75 cella; 3. rf.: G66 cella) feltüntetett összeget bírálja ajánlati árként. Az ártáblázat be nem
csatolása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
14. Nem a mintaköltségvetésben szereplő termék megajánlása esetén az egyenértékűség
alátámasztására az érintett termék vonatkozásában magyar nyelvű műszaki adatlap becsatolását
kéri az ajánlatkérő. Az ajánlat mellékleteként minden megpályázott részfeladatban mintapéldányt kell
benyújtani a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feltételek szerint, ha az ajánlatkérő az
előírt típustól eltérő terméket ajánl meg. A műszaki leírásban esetlegesen előforduló, nevesített típus
név, márkanév stb. a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a 321/2015.
Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal egyenértékű minőségű terméket az ajánlatkérő
elfogadja.
15. Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. a) pont: az ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelmények szerinti áru felel meg.
16. FAKSZ: dr. Barna Orsolya, lajstromszám 00199.
17. Az ajánlattétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

BKV Vasúti Járműjavító Kft. (6244/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK10437
Postai cím: Fehér út 1/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter közbeszerzési vezető
Telefon: +36 14345302
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vjsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vjsz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.vjsz.hu/beszerzes1/kozbeszerzes/aktualis-kozbeszerzesek/
festek/ (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehér út 1/b. I. emelet 112. tárgyaló
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter
Telefon: +36 14345301
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vjsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehér út 1/b. I. emelet 112. tárgyaló
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter
Telefon: +36 14345301
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vjsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nagyvállalat
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Járműjavítás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: FESTÉK ANYAGOK BESZERZÉSE
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24224000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére
1. rész: bevonatrendszer (62 féle)
2. rész: egyéb korróziógátló alapozó (2 féle)
3. rész: zaj és rezgéscsillapító bevonat (1 féle)
4. rész: alvázvédő (2 féle)
5. rész: habképző tűzvédő bevonat (1 féle)
6. rész: rozsdaeltávolító, festékeltávolító folyadék (2 féle)
beszerzése a Közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározott műszaki leírás szerint.
A műszaki leírásban esetlegesen előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az
azzal egyenértékű minőségű terméket ajánlatkérő elfogadja.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 75466000 Pénznem: HUF

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: BEVONATRENDSZER (62 FÉLE)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

24224000-0

További tárgyak:

44800000-8

Kiegészítő szójegyzék

44810000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Bevonatrendszer (62 féle) körében
• Korróziógátló alapozó „A” komponens
• Korróziógátló alapozó „B” komponens
• Korróziógátló alapozó higító
• Fedőfesték "A" komponens zománc
• Fedőfesték "B" komponens
• Fedőfesték higító
• Szilikon mentesítő folyadék
• Mosófolyadék
• Finomkitt
• Töltőkitt (üvegszálas)
• Töltőkitt
• Spatulakitt
• Javítókitt (lassú száradású)
beszerzése.
Közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 62 féle termék (bevonatrendszer)
beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség): 28.779 kilogramm teljesüléséig.
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő + 30%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(Fix keret: 28.779 kilogramm, opciós keret: 8.634 kilogramm)
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt nettó 28.779 kilógramm alap-összmennyiség lehívására
kötelezettséget vállal.
A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 50.030.000 HUF.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Száradási idő a fedőfestékek vonatkozásában (teljes átszáradási idő 20 °Con órában mérve) (minimum 6 óra, maximum 12 óra) 15
2 Vállalt teljesítési határidő a szerződéskötés követően a lerendeléstől számítva / (minimum 2
munkanap, maximum 7 munkanap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 65040000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 8.634 kilogramm mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a szerződés aláírásának napjától a szerződés hatálya alatt bocsáthat ki megrendelést a
szerződésben szereplő opciós mennyiségi keret erejéig.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult,
de nem kötelezett.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt nyilatkozik arról, hogy élni kíván-e opciós jogával.
Ajánlatkérőt mind a 62 féle tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult
akár az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Amennyiben
ajánlatkérő nem nyilatkozik, azaz a szerződés hatálya alatt nem ad ki lehívást, úgy nem kíván élni
vételi jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A vállalt fix keretmennyiség erejéig AK lehívásokkal rendeli meg a szerződés hatálya alatt a termékeket,
amelyet a lehívás feladását követő min 2 mnapon, max 7 mnapon belül kell teljesíteni. Ha ajánlatkérő él
az opciós jogával, ugyanezen határidőn belül kell nyertes ajánlattevőnek teljesíteni a vételi jog keretében
lehívott terméket.
II.2.1)
Elnevezés: EGYÉB KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ (2 FÉLE)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24963000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyéb korróziógátló alapozó (2 féle)keretében
• Korróziógátló alapozó (1 komponensű)
• Korróziógátló alapozó (1K) higító
beszerzése.
Közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 2 féle termék (Egyéb korróziógátló alapozó)
beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség): 1.080 kilogramm teljesüléséig.
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő + 30%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(Fix keret: 1.080 kilogramm, opciós keret: 324 kilogramm)
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt nettó 1.080 kilogramm alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget
vállal.

A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 1.116.000 HUF.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő a szerződéskötés követően a lerendeléstől
számítva / (minimum 2 munkanap, maximum 7 munkanap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1.450.000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 324 kilogramm mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a szerződés aláírásának napjától a szerződés hatálya alatt bocsáthat ki megrendelést a
szerződésben szereplő opciós mennyiségi keret erejéig.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult,
de nem kötelezett.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt nyilatkozik arról, hogy élni kíván-e opciós jogával.
Ajánlatkérőt mind a 2 féle tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár
az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Amennyiben ajánlatkérő
nem nyilatkozik, azaz a szerződés hatálya alatt nem ad ki lehívást, úgy nem kíván élni vételi jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A vállalt fix keretmennyiség erejéig AK lehívásokkal rendeli meg a szerződés hatálya alatt a termékeket,
amelyet a lehívás feladását követő min 2 mnapon, max 7 mnapon belül kell teljesíteni. Ha ajánlatkérő él
az opciós jogával, ugyanezen határidőn belül kell nyertes ajánlattevőnek teljesíteni a vételi jog keretében
lehívott terméket.
II.2.1)
Elnevezés: ZAJ ÉS REZGÉSCSILLAPÍTÓ BEVONAT (1 FÉLE)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24963000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zaj és rezgéscsillapító bevonat (1 féle) keretében dübörgésgátló beszerzése.

Közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint dübörgésgátló beszerzése mindösszesen
(alapmennyiség): 484 kilogramm teljesüléséig.
A megadott alapmennyiségektől ajánlatkérő + 30%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(Fix keret: 484 kilogramm, opciós keret: 146 kilogramm)
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt nettó 484 kilogramm alapmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
A becsült érték az alapmennyiséget tekintve: nettó 710.000 HUF.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő a szerződéskötés követően a lerendeléstől
számítva / (minimum 5 munkanap, maximum 10 munkanap) 95
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 920.000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 146 kilogramm mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a szerződés aláírásának napjától a szerződés hatálya alatt bocsáthat ki megrendelést a
szerződésben szereplő opciós mennyiségi keret erejéig.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult,
de nem kötelezett.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt nyilatkozik arról, hogy élni kíván-e opciós jogával.
Ajánlatkérőt a dübörgésgátló vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult
akár a teljes opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Amennyiben ajánlatkérő nem
nyilatkozik, azaz a szerződés hatálya alatt nem ad ki lehívást, úgy nem kíván élni vételi jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A vállalt fix keretmennyiség erejéig AK lehívásokkal rendeli meg a szerződés hatálya alatt a termékeket,
amelyet a lehívás feladását követő min 5 mnapon, max 10 mnapon belül kell teljesíteni. Ha ajánlatkérő él
az opciós jogával, ugyanezen határidőn belül kell nyertes ajánlattevőnek teljesíteni a vételi jog keretében
lehívott terméket.
II.2.1)
Elnevezés: ALVÁZVÉDŐ (2 FÉLE)
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

24963000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Alvázvédő (2 féle) keretében
• Alvázvédő
• Alvázvédő higító
beszerzése.
Közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 2 féle termék (Alvázvédő) beszerzése
mindösszesen (alap-összmennyiség): 4.420 kilogramm teljesüléséig.
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő + 30%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(Fix keret: 4.420 kilogramm, opciós keret: 1.337 kilogramm)
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt nettó 4.420 kilógramm alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget
vállal.
A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 4.960.000 HUF.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő a szerződéskötés követően a lerendeléstől
számítva / (minimum 2 munkanap, maximum 7 munkanap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 6.450.000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 1.337 kilogramm mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a szerződés aláírásának napjától a szerződés hatálya alatt bocsáthat ki megrendelést a
szerződésben szereplő opciós mennyiségi keret erejéig.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult,
de nem kötelezett.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt nyilatkozik arról, hogy élni kíván-e opciós jogával.
Ajánlatkérőt mind a 2 féle tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár
az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Amennyiben ajánlatkérő
nem nyilatkozik, azaz a szerződés hatálya alatt nem ad ki lehívást, úgy nem kíván élni vételi jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A vállalt fix keretmennyiség erejéig AK lehívásokkal rendeli meg a szerződés hatálya alatt a termékeket,
amelyet a lehívás feladását követő min 2 mnapon, max 7 mnapon belül kell teljesíteni. Ha ajánlatkérő él

az opciós jogával, ugyanezen határidőn belül kell nyertes ajánlattevőnek teljesíteni a vételi jog keretében
lehívott terméket.
II.2.1)
Elnevezés: HABKÉPZŐ TŰZVÉDŐ BEVONAT (1 FÉLE)
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
35111520-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Habképző tűzvédő bevonat (1 féle) tűzvédő festék beszerzése.
Közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint tűzvédő festék beszerzése mindösszesen
(alapmennyiség): 300 kilogarmm teljesüléséig.
A megadott alapmennyiségektől ajánlatkérő + 30%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(Fix keret: 300 kilogramm, opciós keret: 90 kilogramm)
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt nettó 300 kilogramm alapmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 931.000 HUF.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő a szerződéskötés követően a lerendeléstől
számítva / (minimum 5 munkanap, maximum 10 munkanap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1.210.000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 90 kilogramm mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a szerződés aláírásának napjától a szerződés hatálya alatt bocsáthat ki megrendelést a
szerződésben szereplő opciós mennyiségi keret erejéig.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult,
de nem kötelezett.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt nyilatkozik arról, hogy élni kíván-e opciós jogával.
Ajánlatkérőt mind a 2 féle tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár
az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Amennyiben ajánlatkérő
nem nyilatkozik, azaz a szerződés hatálya alatt nem ad ki lehívást, úgy nem kíván élni vételi jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A vállalt fix keretmennyiség erejéig AK lehívásokkal rendeli meg a szerződés hatálya alatt a termékeket,
amelyet a lehívás feladását követő min 5 mnapon, max 10 mnapon belül kell teljesíteni. Ha ajánlatkérő él
az opciós jogával, ugyanezen határidőn belül kell nyertes ajánlattevőnek teljesíteni a vételi jog keretében
lehívott terméket.
II.2.1)
Elnevezés: ROZSDAELTÁVOLÍTÓ, FESTÉKELTÁVOLÍTÓ FOLYADÉK (2 FÉLE)
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39800000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rozsdaeltávolító, festékeltávolító folyadék (2 féle) keretében
• Rozsdamaró vegyszer
• Festékmaró
beszerzése.
Közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 2 féle termék (rozsdaeltávolító,
festékeltávolító folyadék) beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség): 189 kilogramm teljesüléséig.
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő + 30%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(Fix keret: 189 kilogramm, opciós keret: 53 kilogramm)
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt nettó 189 kilógramm alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget
vállal.
A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 305.000 HUF.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő a szerződéskötés követően a lerendeléstől
számítva / (minimum 2 munkanap, maximum 7 munkanap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 396.000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 53 kilogramm mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a szerződés aláírásának napjától a szerződés hatálya alatt bocsáthat ki megrendelést a
szerződésben szereplő opciós mennyiségi keret erejéig.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult,
de nem kötelezett.

Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt nyilatkozik arról, hogy élni kíván-e opciós jogával.
Ajánlatkérőt mind a 2 féle tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár
az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Amennyiben ajánlatkérő
nem nyilatkozik, azaz a szerződés hatálya alatt nem ad ki lehívást, úgy nem kíván élni vételi jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A vállalt fix keretmennyiség erejéig AK lehívásokkal rendeli meg a szerződés hatálya alatt a termékeket,
amelyet a lehívás feladását követő min 2 mnapon, max 7 mnapon belül kell teljesíteni. Ha ajánlatkérő él
az opciós jogával, ugyanezen határidőn belül kell nyertes ajánlattevőnek teljesíteni a vételi jog keretében
lehívott terméket.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdésében
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
• A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm.
rendelet) 1-16. § rendelkezései szerint kell igazolni.
• A 321/2015. Korm. rendelet 15. §-a alapján ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt
vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók
tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt.67. §
(4) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Az ajánlatban benyújtandó iratok (321/2015 Korm. rendelet 1. § és 3. § -a alapján):
• Az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában részvevő más szervezet az ajánlatban
köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67.§ (1) bekezdés)
• Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. (Kbt. 67.§ (3) bekezdése)
• A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtania nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró
okok (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés, 63. §) hatálya alá eső alvállalkozót.
• Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság
előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69.§ (4) bekezdés) benyújtandó iratok:
• az ajánlattevőnek 321/2011. Korm. rendelet 8. §-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a
Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § -ában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani az ajánlatban.
A kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívás feladásánál (felhívás VI.5.) pontja) nem régebbi
keltezésű, jelen eljárásra vonatkozó nyilatkozatokat kell az ajánlathoz csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
III.1.3. pont folytatása:

Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet
ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során
ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése a releváns
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet
olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez
e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az
alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a
teljesítésben.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot,
az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV.
rész) feltüntetni.
Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk
az alkalmassági követelmények (III.1.3.1.) pontban előírt igazolásait.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
III.1.3.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bek a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásától (lásd felhívás V.5. pontja) visszaszámított 3 év (36 hónap) legjelentősebb - a
közbeszerzés tárgyának (1. rész: bevonatrendszer szállítása, 2. rész: egyéb korróziógátló alapozó
szállítása, 3. rész: zaj és rezgéscsillapító bevonat szállítása, 4. rész: alvázvédő szállítása, 5. rész:
habképző tűzvédő bevonat szállítása, 6. rész: rozsdaeltávolító és/vagy festékeltávolító folyadék
szállítása) megfelelő - referenciáira vonatkozóan a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében
meghatározott módon kiállított referenciaigazolás(ok)/referencianyilatkozat(ok) eredeti, vagy
egyszerű másolati példányban a következő tartalommal:
- - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),
- a teljesítés tárgya,
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése,
- a teljesítés mennyisége
- az 1., 3., 4. és 5. részek esetében Megrendelő közúti és/vagy vasúti járműjavító-e
- referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 3 éves
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Amennyiben a referenciaigazolás/referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint
a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a
közbeszerzés tárgyára vonatkozó részmennyiséget.
Amennyiben a referenciaigazolás/referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint
a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált
időszak alatt teljesített részmennyiséget.
III.1.3.2. Valamennyi részajánlat vonatkozásában a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c)
pontja alapján a minőségbiztosítási rendszer - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító
általi az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítványát (ISO 9001) vagy 321/2015. Korm.
rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes
tanúsítványt illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait egyszerű
másolati példányban.
Kizárólag az 1. rész vonatkozásában
III.1.3.3. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján a beszerzendő áru
mintapéldányának bemutatása, az alábbiak szerint.
Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására következő termékekből kell az
ajánlatban megajánlott kiszereléssel egyező kiszerelésű, 1-1 darabot termékmintaként beadnia:
• 1. Tétel: Korróziógátló alapozó "A" komponens

• 2. Tétel: Korróziógátló alapozó "B" komponens
• 3. Tétel: Korróziógátló alapozó higító
• 4. Tétel: Közbenső (töltő) alapozó A komponens
• 5. Tétel: Közbenső (töltő) alapozó B komponens
• 6. Tétel: Közbenső (töltő) alapozó higító
• 8. Tétel: Fedőfesték "A" komponens zománc SF60 RAL 1007
• 54. Tétel: Fedőfesték "B" komponens
• 55. Tétel: Fedőfesték higító
• 56. Tétel: Szilikon mentesítő folyadék
• 57. Tétel: Mosófolyadék
A mintatermékek vizsgálatának módszere a dokumentációban található.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bek. szerint. Ebben az esetben meg
kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében
az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést.
Folytatás III.1.2. pontban
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére:
III.1.3.1.a Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított
három éves (36 hónapos) időszakra vonatkozóan a részajánlat tárgyának megfelelő termékek
(2. rész: egyéb korróziógátló alapozó szállítása, 6. rész: rozsdaeltávolító és/vagy festékeltávolító
folyadék szállítása) teljesítésére vonatkozó referencia igazolással vagy nyilatkozattal, amelyek
szerint leszállított mennyiség összesen elérte
• a 2. rész tekintetében a 800 kilogrammot,
• a 6. rész tekintetében: a 140 kilogrammot,
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét jelen alkalmassági követelménnyel kapcsolatban,
hogy az adott alkalmassági minimumkövetelménynél előírt, meghatározott időszakon belül teljesített
mennyiséget
2. rész vonatkozásában: maximum 5 szerződésből/referenciából kell teljesíteni
6. rész vonatkozásában: maximum 10 szerződésből/referenciából kell teljesíteni
III.1.3.1.b Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított
három éves (36 hónapos) időszakra vonatkozóan a részajánlat tárgyának megfelelő termékek
(1. rész: bevonatrendszer szállítása, 3. rész: zaj és rezgéscsillapító bevonat szállítása, 4. rész:
alvázvédő szállítása, 5. rész: habképző tűzvédő bevonat szállítása,) teljesítésére vonatkozó
referencia igazolással vagy nyilatkozattal, amelyek szerint leszállított mennyiség összesen elérte
• az 1. rész tekintetében a 21.000 kilogrammot, és amely közúti és/vagy vasúti járműjavító részére
történő szállítást (értékesítést) igazol
• a 3. rész tekintetében: a 360 kilogrammot, és amely közúti és/vagy vasúti járműjavító részére
történő szállítást (értékesítést) igazol
• a 4. rész tekintetében: a 3.315 kilogrammot, és amely közúti és/vagy vasúti járműjavító részére
történő szállítást (értékesítést) igazol
• az 5. rész tekintetében a 225 kilogrammot, és amely közúti és/vagy vasúti járműjavító részére
történő szállítást (értékesítést) igazol
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét jelen alkalmassági követelménnyel kapcsolatban,
hogy az adott alkalmassági minimumkövetelménynél előírt, meghatározott időszakon belül teljesített
mennyiséget
1., 3., 4. és 5. rész vonatkozásában: maximum 3 szerződésből/referenciából kell teljesíteni
III.1.3.2. Ha ajánlattevő nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító
által kiállított, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes
minőségbiztosítási tanúsítvánnyal (ISO 9001) vagy a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése
szerinti ezzel egyenértékű az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítvánnyal illetve az
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
Kizárólag az 1. rész vonatkozásában
III.1.3.3. Ha az 1.-6., és 8. valamint 54-57. tételek bármelyike vonatkozásában a megajánlott termék
a termékminta alapján nem felelnek meg akár, az ajánlatkérő által a felhívás a Közbeszerzési
dokumentum Műszaki leírás fejezetében támasztott minimumkövetelményeknek akár, az ajánlattevő
ajánlatában megadott műszaki specifikációnak az adott termék vonatkozásában.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződésszerű teljesítést követően, teljesítésenként, Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a
számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
A kifizetésre az alábbi rendelkezések is vonatkoznak:
o közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135.§ (1), (5)-(6) bekezdésében foglaltak.
A 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 19-24., 50. és 53. § alapján az ellenérték:
- A Magyar Köztársaság államterületén kívüli adóalanyként bejegyzett ajánlattevő esetében a nettó ár (HUF),
az ÁFA megfizetése belföldön teljesül,
- A Magyar Köztársaság államterületén belüli adóalanyként bejegyzett ajánlattevő esetében a nettó ár
(HUF)+ ÁFA (HUF)
Folytatás VI.4.3.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentum Szerződéstervezet fejezete tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 9:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 9:00 (óó:pp) Hely: BKV Vasúti Járműjavító Kft. (1106
Budapest, Fehér út 1/b) I. emelet 112. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a Kbt. 68. § szerint
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2019. augusztus
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő
nem rendel el újabb hiánypótlást.
2) A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbb!
3) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban
a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési
dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is
meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
5) Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő
benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt.66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.
6) Ajánlatkérő adott esetben alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
7) Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
8) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar
nyelvű okiratok alkalmasak
9) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.
10) Irányadó idő: Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő
(CET)
11) Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától (IV.2.6) pont.
12) Értékelési szempont: A legjobb ár-érték arány, adható pontszám: 1-100 pont. Módszer:
Valamennyi rész vonatkozásában: Ajánlati ár részszempont: fordított arányosítás, Vállalt teljesítési
határidő a szerződéskötés követően a lerendeléstől számítva részszempont: arányosítás.
Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti
pontszámot rendeli hozzá a dokumentációban megadott képlet segítségével.
13) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
14) Az ajánlathoz ajánlatkérő az alábbi iratok becsatolását is kéri:
14.1. Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatai. A Kbt. 66.§ (2) bekezdés
szerinti nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlat részeként benyújtani.

14.2. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján)
14.3 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét
(részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66.§
(6) bekezdés a)-b) pontok.
14.4. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő köteles táblázatos formában nyilatkozni arra
vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok
adnak ki igazolást.
14.5. Ajánlattevő kizárólag olyan terméket ajánlathat meg, amely termék gyártója rendelkezik festék
gyártási tevékenységre vonatkozó ISO 9001 és ISO 140001 rendszertanúsítvánnyal vagy ezzel
egyenértékű szabvány szerinti rendszertanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű intézkedések egyéb
bizonyítékával. A gyártó ISO 9001 és ISO 14001 tanúsítványát az ajánlat részeként Ajánlattevőnek
be kell nyújtania. Amennyiben a megajánlott termék gyártója nem rendelkezik ISO 9001 vagy ISO
14001 tanúsítvánnyal, úgy az ajánlat az adott rész vonatkozásában érvénytelen.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
1) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a http://www.vjsz.hu/beszerzes1/kozbeszerzes/
aktualis-kozbeszerzesek/festek/ honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetővé teszi az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők részére.
A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie,
melyről a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő
részére történő haladéktalan visszaküldésével nyilatkozni kell. Az ajánlat részeként ajánlattevőnek
csatolnia kell az ajánlatkérő részére visszaküldött regisztrációs lap másolati példányát.
A regisztrációs lapot a +3614345303 fax számra, vagy a nemethe@vjsz.hu e-mail címre, vagy postai
úton a BKV Vasúti Járműjavító Kft. a postázási cím: 1590 Budapest, Pf. 207. címre kell megküldeni
vagy közvetlen kézbesítés útján történő megküldés esetén a BKV Vasúti Járműjavító Kft. (1106
Budapest, Fehér út 1/b) I. emelet 112. tárgyaló címen kell leadni.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy regisztrációs lap elektronikus úton történő
megküldésére a Kbt. 41. § alkalmazandó!
Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének fentiek szerinti
visszaigazolása.
Ajánlatkérő kéri, hogy a regisztrációs lapot a letöltéstől számítva haladéktalanul küldjék meg az
érdeklődő gazdasági szereplők, annak érdekében, hogy az ajánlatkérő az esetleges kiegészítő
tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplőnek elektronikusan és/
vagy faxon megküldhesse! Ha a gazdasági szereplő haladéktalanul nem küldi meg a letöltésről
szóló visszaigazolást, és ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő
tájékoztatás(oka)t, és ebben az esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő
honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.

2) III.2.2) pont folytatása
Késedelmi kötbér mértéke: késedelemmel érintett áru nettó ajánlati árának 1%-a/nap 1-5. nap
vonatkozásában, míg a 6. naptól késedelemmel érintett áru nettó ajánlati árának 2%-a/nap
Hibás teljesítés miatti kötbér mértéke: a lehívásban szereplő, minőségi hibával érintett termék nettó
vételárának 10%-a
Meghiúsulási kötbér mértéke: Az Alap-összmennyiség esetén: 1 rész: nettó 2,4 millió forint, 2. rész:
720.000 forint alapjának a meghiúsulás pillanatától a szerződés lejártáig tartó időszakra vetített
arányos összege, Mennyiségi eltérés esetén: mértéke: 1. rész: fix nettó 800.000 forint, 2. rész: fix:
200.000 forint
Jótállás: 12 hónap
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentum Szerződéstervezet fejezete tartalmazza.
3) A VI.3. pont folytatása:
14.6) Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania. A szakmai ajánlat
két részből áll: kereskedelmi ajánlatból valamit műszaki ajánlatból. Ajánlattevőnek ajánlatában
nyilatkoznia kell a megajánlott termék származási országa vonatkozásában.
A szakmai ajánlatban ajánlattevőnek meg kell adnia meg az ajánlott termék nevét, gyártóját,
típusát. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a megajánlott termékek műszaki leírását és adatlapját a
dokumentációban csatolt műszaki leírásnak megfelelően is. Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 74. §
(1) bekezdésének e) pontja alapján, amennyiben a megajánlott termék nem felel meg a műszaki
leírásban az adott termék vonatkozásában meghatározott műszaki paramétereknek.
15) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Peterdi Anikó (00143)
16) A közbeszerzési dokumentumban nem szabályozottak esetén a Kbt. és a vonatkozó Korm.
rendeletek előírásai szerint kell eljárni.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

BKV Vasúti Járműjavító Kft. (6261/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK10437
Postai cím: Fehér út 1/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter közbeszerzési vezető
Telefon: +36 14345302
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vjsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vjsz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.vjsz.hu/beszerzes1/kozbeszerzes/aktualis-kozbeszerzesek/
elektromosanyagok/ (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehér út 1/b. I. emelet 112. tárgyaló
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter
Telefon: +36 14345301
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vjsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehér út 1/b. I. emelet 112. tárgyaló
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter
Telefon: +36 14345301
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vjsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nagyvállalat
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Járműjavítás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ELEKTROMOS ANYAGOK BESZERZÉSE
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34600000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére
1. rész: autóvillamossági eszközök, általános elektronikai anyagok, csatlakozók (218 féle)
2. rész: bimetálok, relék, kapcsolók, nyomógombok (42 féle)
3. rész: kismegszakítók, biztosítékok (120 féle)
4. rész: kondenzátorok (16 féle)
5. rész: félvezetők (15 féle)
6. rész: teljesítmény ellenállások (19 féle)
7. rész: érzékelők (6 féle)
beszerzése a Közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározott műszaki leírás szerint.
A műszaki leírásban esetlegesen előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az
azzal egyenértékű minőségű terméket ajánlatkérő elfogadja.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 147.505.000 Pénznem: HUF

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: AUTÓVILLAMOSSÁGI ESZKÖZÖK, ÁLTALÁNOS ELEKTRONIKAI ANYAGOK, CSATLAKOZÓK
(218 FÉLE)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

31224000-2

További tárgyak:

31221000-1
31221100-2
31531000-7
31531100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Autóvillamossági eszközök, általános elektronikai anyagok, csatlakozók (218 féle) körében
• Index lámpa
• Relé
• Sorkapocs
• Különféle csatlakozó
• Nyáklemez
• Led és normál izzó
• Fénycső
beszerzése.
Közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 218 féle termék (Autóvillamossági
eszközök, általános elektronikai anyagok, csatlakozók) beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség):
44.304 darab teljesüléséig.
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő + 30%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(Fix keret: 44.304 darab, opciós keret: 13.288 darab)
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt nettó 44.304 darab alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget
vállal.
A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 27.735.000 HUF.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő a szerződéskötés követően a lerendeléstől
számítva / (minimum 5 munkanap, maximum 10 munkanap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 36.010.000 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 13.288 darab mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a szerződés aláírásának napjától a szerződés hatálya alatt bocsáthat ki megrendelést a
szerződésben szereplő opciós mennyiségi keret erejéig.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult,
de nem kötelezett.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt nyilatkozik arról, hogy élni kíván-e opciós jogával.
Ajánlatkérőt mind a 218 tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár
az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Amennyiben ajánlatkérő
nem nyilatkozik, azaz a szerződés hatálya alatt nem ad ki lehívást, úgy nem kíván élni vételi jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A vállalt fix keretmennyiség erejéig AK lehívásokkal rendeli meg a szerződés hatálya alatt a termékeket,
amelyet a lehívás feladását követő min 5 mnapon, max 10 mnapon belül kell teljesíteni. Ha ajánlatkérő él
az opciós jogával, ugyanezen határidőn belül kell nyertes ajánlattevőnek teljesíteni a vételi jog keretében
lehívott terméket.
II.2.1)
Elnevezés: BIMETÁLOK, RELÉK, KAPCSOLÓK, NYOMÓGOMBOK (42 FÉLE)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

31221000-1

További tárgyak:

31221100-2
31200000-8
31214100-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Bimetálok, relék, kapcsolók, nyomógombok (42 féle) keretében
• Relé
• Nyomógomb
• Segédérintkező
• Végállás kapcsoló
• Mikrokapcsoló
beszerzése.
Közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 42 féle termék beszerzése mindösszesen
(alap-összmennyiség): 1.532 darab teljesüléséig.
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő + 30%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(Fix keret: 1.532 darab, opciós keret: 460 darab)

Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt nettó 1.532 darab alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget
vállal.
A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 20.680.000 HUF.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő az 1.-40. tételek esetében a szerződéskötés
követően a lerendeléstől számítva / (minimum 5 munkanap, maximum 10 munkanap) 2,5
2 Vállalt teljesítési határidő a 41.-42. tételek esetében a szerződéskötés követően a lerendeléstől
számítva / (minimum 20 munkanap, maximum 40 munkanap) 2,5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 26.980.000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 460 darab mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a szerződés aláírásának napjától a szerződés hatálya alatt bocsáthat ki megrendelést a
szerződésben szereplő opciós mennyiségi keret erejéig.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult,
de nem kötelezett.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt nyilatkozik arról, hogy élni kíván-e opciós jogával.
Ajánlatkérőt mind a 42 tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár az
összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Amennyiben ajánlatkérő
nem nyilatkozik, azaz a szerződés hatálya alatt nem ad ki lehívást, úgy nem kíván élni vételi jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A vállalt fix keretmennyiség erejéig AK lehívásokkal rendeli meg a szerződés hatálya alatt a termékeket,
amelyet a lehívás feladását követő 1-40. tétel: min 5 mnapon, max 10 mnapon, a 41-42. tétel: min 20
mnapon, max 40 mnapon belül kell teljesíteni. Ha ajánlatkérő él az opciós jogával, ugyanezen határidőn
belül kell nyertes ajánlattevőnek teljesíteni a vételi jog keretében lehívott terméket.
II.2.1)
Elnevezés: KISMEGSZAKÍTÓK, BIZTOSÍTÉKOK (120 FÉLE)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

31211310-4

További tárgyak:

31211320-7
31211300-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kismegszakítók, biztosítékok (120 féle) keretében
• Kisautomata
• Kismegszakító
• Illesztő gyűrű
• Olvadó biztosíték
• Késes biztosíték
• Biztosító betét
• Fí relé
• Biztosíték
beszerzése.
Közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 120 féle termék beszerzése mindösszesen
(alap-összmennyiség): 4.672 darab teljesüléséig.
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő + 30%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(Fix keret: 4.672 darab, opciós keret: 1.411 darab)
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt nettó 4.672 darab alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget
vállal.
A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 34.475.000 HUF.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő a szerződéskötés követően a lerendeléstől
számítva / (minimum 10 munkanap, maximum 20 munkanap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 44.900.000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 1.411 darab mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a szerződés aláírásának napjától a szerződés hatálya alatt bocsáthat ki megrendelést a
szerződésben szereplő opciós mennyiségi keret erejéig.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult,
de nem kötelezett.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt nyilatkozik arról, hogy élni kíván-e opciós jogával.
Ajánlatkérőt mind a 120 tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár
az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Amennyiben ajánlatkérő
nem nyilatkozik, azaz a szerződés hatálya alatt nem ad ki lehívást, úgy nem kíván élni vételi jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A vállalt fix keretmennyiség erejéig AK lehívásokkal rendeli meg a szerződés hatálya alatt a termékeket,
amelyet a lehívás feladását követő min 10 mnapon, max 20 mnapon belül kell teljesíteni. Ha ajánlatkérő él
az opciós jogával, ugyanezen határidőn belül kell nyertes ajánlattevőnek teljesíteni a vételi jog keretében
lehívott terméket.
II.2.1)
Elnevezés: KONDENZÁTOROK (16 FÉLE)
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

31162100-0

További tárgyak:
31711150-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle kondenzátorok (16 féle) beszerzése.
Közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 16 féle termék beszerzése mindösszesen
(alap-összmennyiség): 973 darab teljesüléséig.
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő + 30%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(Fix keret: 973 darab, opciós keret: 294 darab)
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt nettó 973 darab alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 11.275.000 HUF.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő a szerződéskötés követően a lerendeléstől
számítva / (minimum 20 munkanap, maximum 40 munkanap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 14665000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 294 darab mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a szerződés aláírásának napjától a szerződés hatálya alatt bocsáthat ki megrendelést a
szerződésben szereplő opciós mennyiségi keret erejéig.

Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult,
de nem kötelezett.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt nyilatkozik arról, hogy élni kíván-e opciós jogával.
Ajánlatkérőt mind a 16 tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár az
összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Amennyiben ajánlatkérő
nem nyilatkozik, azaz a szerződés hatálya alatt nem ad ki lehívást, úgy nem kíván élni vételi jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A vállalt fix keretmennyiség erejéig AK lehívásokkal rendeli meg a szerződés hatálya alatt a termékeket,
amelyet a lehívás feladását követő min 20 mnapon, max 40 mnapon belül kell teljesíteni. Ha ajánlatkérő él
az opciós jogával, ugyanezen határidőn belül kell nyertes ajánlattevőnek teljesíteni a vételi jog keretében
lehívott terméket.
II.2.1)
Elnevezés: FÉLVEZETŐK (15 FÉLE)
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

31712330-2

További tárgyak:

31712332-6
31712340-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Félvezetők (15 féle) keretében különféle
• Dióda
• Tirisztor
beszerzése.
Közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 15 féle termék beszerzése mindösszesen
(alap-összmennyiség): 477 darab teljesüléséig.
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő + 30%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(Fix keret: 477 darab, opciós keret: 142 darab)
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt nettó 477 darab alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 15.355.000 HUF.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő a szerződéskötés követően a lerendeléstől
számítva / (minimum 20 munkanap, maximum 40 munkanap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 19.930.000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 142 darab mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a szerződés aláírásának napjától a szerződés hatálya alatt bocsáthat ki megrendelést a
szerződésben szereplő opciós mennyiségi keret erejéig.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult,
de nem kötelezett.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt nyilatkozik arról, hogy élni kíván-e opciós jogával.
Ajánlatkérőt mind a 15 tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár az
összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Amennyiben ajánlatkérő
nem nyilatkozik, azaz a szerződés hatálya alatt nem ad ki lehívást, úgy nem kíván élni vételi jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A vállalt fix keretmennyiség erejéig AK lehívásokkal rendeli meg a szerződés hatálya alatt a termékeket,
amelyet a lehívás feladását követő min 20 mnapon, max 40 mnapon belül kell teljesíteni. Ha ajánlatkérő él
az opciós jogával, ugyanezen határidőn belül kell nyertes ajánlattevőnek teljesíteni a vételi jog keretében
lehívott terméket.
II.2.1)
Elnevezés: TELJESÍTMÉNY ELLENÁLLÁSOK (19 FÉLE)
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

31711130-3

További tárgyak:
31711131-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljesítmény ellenállások (19 féle) keretében különféle
• Huzalellenállás
• Ellenállás
beszerzése.
Közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 19 féle termék beszerzése mindösszesen
(alap-összmennyiség): 282 darab teljesüléséig.
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő + 30%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(Fix keret: 282 darab, opciós keret: 84 darab)
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt nettó 282 darab alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 1.395.000 HUF.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő a szerződéskötés követően a lerendeléstől
számítva / (minimum 20 munkanap, maximum 40 munkanap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1810000 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 82 darab mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a szerződés aláírásának napjától a szerződés hatálya alatt bocsáthat ki megrendelést a
szerződésben szereplő opciós mennyiségi keret erejéig.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult,
de nem kötelezett.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt nyilatkozik arról, hogy élni kíván-e opciós jogával.
Ajánlatkérőt mind a 19 tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár az
összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Amennyiben ajánlatkérő
nem nyilatkozik, azaz a szerződés hatálya alatt nem ad ki lehívást, úgy nem kíván élni vételi jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A vállalt fix keretmennyiség erejéig AK lehívásokkal rendeli meg a szerződés hatálya alatt a termékeket,
amelyet a lehívás feladását követő min 20 mnapon, max 40 mnapon belül kell teljesíteni. Ha ajánlatkérő él
az opciós jogával, ugyanezen határidőn belül kell nyertes ajánlattevőnek teljesíteni a vételi jog keretében
lehívott terméket.
II.2.1)
Elnevezés: ÉRZÉKELŐK (6 FÉLE)
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

35125100-7

További tárgyak:
30237475-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Érzékelők (6 féle) keretében különféle
• Érzékelő szenzor
• Hőérzékelő
• Mágneses érzékelő
beszerzése.
Közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 6 féle termék beszerzése mindösszesen
(alap-összmennyiség): 132 darab teljesüléséig.
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő + 30%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(Fix keret: 132 darab, opciós keret: 84 darab)
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt nettó 132 darab alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 2.470.000 HUF.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő a szerződéskötés követően a lerendeléstől
számítva / (minimum 20 munkanap, maximum 40 munkanap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 3210000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 82 darab mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a szerződés aláírásának napjától a szerződés hatálya alatt bocsáthat ki megrendelést a
szerződésben szereplő opciós mennyiségi keret erejéig.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult,
de nem kötelezett.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt nyilatkozik arról, hogy élni kíván-e opciós jogával.
Ajánlatkérőt mind a 19 tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár az
összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Amennyiben ajánlatkérő
nem nyilatkozik, azaz a szerződés hatálya alatt nem ad ki lehívást, úgy nem kíván élni vételi jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A vállalt fix keretmennyiség erejéig AK lehívásokkal rendeli meg a szerződés hatálya alatt a termékeket,
amelyet a lehívás feladását követő min 20 mnapon, max 40 mnapon belül kell teljesíteni. Ha ajánlatkérő él
az opciós jogával, ugyanezen határidőn belül kell nyertes ajánlattevőnek teljesíteni a vételi jog keretében
lehívott terméket.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdésében
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
• A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm.
rendelet) 1-16. § rendelkezései szerint kell igazolni.

• A 321/2015. Korm. rendelet 15. §-a alapján ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt
vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók
tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt.67. §
(4) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Az ajánlatban benyújtandó iratok (321/2015 Korm. rendelet 1. § és 3. § -a alapján):
• Az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában részvevő más szervezet az ajánlatban
köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67.§ (1) bekezdés)
• Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. (Kbt. 67.§ (3) bekezdése)
• A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtania nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró
okok (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés, 63. §) hatálya alá eső alvállalkozót.
• Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság
előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69.§ (4) bekezdés) benyújtandó iratok:
• az ajánlattevőnek 321/2011. Korm. rendelet 8. §-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a
Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § -ában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani az ajánlatban.
A kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívás feladásánál (felhívás VI.5.) pontja) nem régebbi
keltezésű, jelen eljárásra vonatkozó nyilatkozatokat kell az ajánlathoz csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
III.1.3.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásától (lsd eljárást megindító felhívás VI.5. pont) visszaszámított 3 év (36 hónap)
legjelentősebb - a közbeszerzés tárgyának (1. rész: Autóvillamossági eszközök és/vagy általános
elektronikai anyagok és/vagy csatlakozók szállítása, 2. rész: bimetálok és/vagy relék és/vagy
kapcsolók és/vagy nyomógombok szállítása, 3. rész: kismegszakítók és/vagy biztosítékok szállítása ,
4. rész: kondenzátorok szállítása, 5. rész: félvezetők szállítása, 6. Rész: eljesítményellenállások
szállítása, 7. rész: érzékelők szállítása) megfelelő - referenciáira vonatkozóan a 321/2015.
Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott módon kiállított referenciaigazolás(ok)/
referencianyilatkozat(ok) eredeti, vagy egyszerű másolati példányban a következő tartalommal:
- - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), helye,
- a teljesítés tárgya,
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése,
- a teljesítés mennyisége
- referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált
3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi
figyelembe.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint
a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a
közbeszerzés tárgyára vonatkozó részmennyiséget.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb,
mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a
vizsgált időszak alatt teljesített részmennyiséget.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet
ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során
ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése a releváns
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet
olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez
e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az
alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a
teljesítésben.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére:
III.1.3.1. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított
három éves (36 hónapos) időszakra vonatkozóan a részajánlat tárgyának megfelelő termékek
(1. rész: Autóvillamossági eszközök és/vagy általános elektronikai anyagok és/vagy csatlakozók
szállítása, 2. rész: bimetálok és/vagy relék és/vagy kapcsolók és/vagy nyomógombok szállítása,
3. rész: kismegszakítók és/vagy biztosítékok szállítása , 4. rész: kondenzátorok szállítása, 5. rész:
félvezetők szállítása, 6. Rész: eljesítményellenállások szállítása, 7. rész: érzékelők szállítása)
teljesítésére vonatkozó referencia igazolással vagy nyilatkozattal, amelyek szerint leszállított
mennyiség összesen elérte
• az 1. rész tekintetében a 30.000 darabot,
• a 2. rész tekintetében: a 1.000 darabot,
• a 3. rész tekintetében: a 3.500 darabot,
• a 4. rész tekintetében:a 600 darabot,
• az 5. rész tekintetében: a 350 darabot,
• a 6. rész tekintetében: a 200 darabot,
• a 7. rész tekintetében: a 90 darabot.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét jelen alkalmassági követelménnyel kapcsolatban,
hogy az adott alkalmassági minimumkövetelménynél előírt, meghatározott időszakon belül teljesített
mennyiséget
1.-7. részek vonatkozásában: tetszőleges szerződésből/referenciából kell teljesíteni
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot,
az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV.
rész) feltüntetni.
Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk
az alkalmassági követelmények (III.1.3.1.) pontban előírt igazolásait.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződésszerű teljesítést követően, teljesítésenként, Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a
számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).

A kifizetésre az alábbi rendelkezések is vonatkoznak:
o közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135.§ (1), (5)-(6) bekezdésében foglaltak.
A 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 19-24., 50. és 53. § alapján az ellenérték:
- A Magyar Köztársaság államterületén kívüli adóalanyként bejegyzett ajánlattevő esetében a nettó ár (HUF),
az ÁFA megfizetése belföldön teljesül,
- A Magyar Köztársaság államterületén belüli adóalanyként bejegyzett ajánlattevő esetében a nettó ár
(HUF)+ ÁFA (HUF),
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentum Szerződéstervezet fejezete tartalmazza.
Folytatás VI.3.4. pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: BKV Vasúti Járműjavító Kft. (1106
Budapest, Fehér út 1/b) I. emelet 112. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a Kbt. 68. § szerint
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2020. január
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő
nem rendel el újabb hiánypótlást.
2) Az ajánlati felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb!
3) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban
a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési
dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is
meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
5) Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő
benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt.66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.
6) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
7) Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar
nyelvű okiratok alkalmasak
9) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.
10) Irányadó idő: Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő
(CET)
11) Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától (IV.2.6) pont.
12) Értékelési szempont: A legjobb ár-érték arány kiválasztás bírálati szempont: az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100 pont
Módszer: Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlati ár részszempont: fordított arányosítás
Vállalt teljesítési határidő a szerződéskötés követően a lerendeléstől számítva részszempont:
arányosítás. Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez az előre meghatározott alsó vagy felső
pontértékek közötti pontszámot rendeli hozzá a dokumentációban megadott képlet segítségével.
13) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
14) Az ajánlathoz ajánlatkérő az alábbi iratok becsatolását is kéri:
14.1. Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatai. A Kbt. 66.§ (2) bekezdés
szerinti nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlat részeként benyújtani.
14.2. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján)
14.3 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét
(részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66.§
(6) bekezdés a)-b) pontok.
14.4. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania. A szakmai ajánlat
két részből áll: kereskedelmi ajánlatból valamit műszaki ajánlatból. Ajánlattevőnek ajánlatában
nyilatkoznia kell a megajánlott termék származási országa vonatkozásában.

14.5. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő köteles táblázatos formában nyilatkozni arra
vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok
adnak ki igazolást
15) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Peterdi Anikó (00143)
16) A közbeszerzési dokumentumban nem szabályozottak esetén a Kbt. és a vonatkozó Korm.
rendeletek előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
1) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a http://www.vjsz.hu/beszerzes1/kozbeszerzes/
aktualis-kozbeszerzesek/elektromosanyagok/ honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetővé teszi az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők részére.
A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie,
melyről a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő
részére történő haladéktalan visszaküldésével nyilatkozni kell. Az ajánlat részeként ajánlattevőnek
csatolnia kell az ajánlatkérő részére visszaküldött regisztrációs lap másolati példányát.
A regisztrációs lapot a +3614345303 fax számra, vagy a nemethe@vjsz.hu e-mail címre, vagy postai
úton a BKV Vasúti Járműjavító Kft. a postázási cím: 1590 Budapest, Pf. 207. címre kell megküldeni
vagy közvetlen kézbesítés útján történő megküldés esetén a BKV Vasúti Járműjavító Kft. (1106
Budapest, Fehér út 1/b) I. emelet 112. tárgyaló címen kell leadni.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy regisztrációs lap elektronikus úton történő
megküldésére a Kbt. 41. § alkalmazandó!
Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének fentiek szerinti
visszaigazolása.
Ajánlatkérő kéri, hogy a regisztrációs lapot a letöltéstől számítva haladéktalanul küldjék meg az
érdeklődő gazdasági szereplők, annak érdekében, hogy az ajánlatkérő az esetleges kiegészítő
tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplőnek elektronikusan és/
vagy faxon megküldhesse! Ha a gazdasági szereplő haladéktalanul nem küldi meg a letöltésről
szóló visszaigazolást, és ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő
tájékoztatás(oka)t, és ebben az esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő
honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.
2) III.2.2. folytatása:
Késedelmi kötbér mértéke: késedelemmel érintett áru nettó ajánlati árának 1%-a/nap 1-5. nap
vonatkozásában, míg a 6. naptól késedelemmel érintett áru nettó ajánlati árának 2%-a/nap
Hibás teljesítés miatti kötbér mértéke: a lehívásban szereplő, minőségi hibával érintett termék nettó
vételárának 10%-a
Meghiúsulási kötbér mértéke: Az Alap-összmennyiség esetén: 1. rész: nettó 5,5 millió forint, 2. rész:
4 millió forint, 3. rész: nettó 6,7 millió forint, 4. rész: nettó 2,2 millió forint, 5. rész: nettó 3 millió forint,
6. rész: nettó 280.000 forint, 7. rész: nettó 500.000 forint alapjának a meghiúsulás pillanatától a

szerződés lejártáig tartó időszakra vetített arányos összege, Opciós mennyiség esetén: mértéke: 1.
rész: nettó 1,5 millió forint, 2. rész: 1,2 millió forint, 3. rész: nettó 2 millió forint, 4. rész: nettó 600.000
forint, 5. rész: nettó 800.000 forint, 6. rész: nettó 100.000 forint, 7. rész: nettó 1600.000 forint
Jótállás: 12 hónap
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentum Szerződéstervezet fejezete tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (5824/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK10112
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Guba Zoltán felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 46565414
E-mail: guba.zoltan@mhkt.hu
Fax: +36 46565424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mhkt.hu/cikkek/mentor.html
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.mhkt.hu/cikkek/mentor.html (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Magyar Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: Cg.05-09-019540
Postai cím: Egyetemváros E/7 irodaház VI. emelet 616. iroda
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3515

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Guba Zoltán felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 46565414
E-mail: guba.zoltan@mhkt.hu
Fax: +36 46565424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mhkt.hu/cikkek/mentor.html
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: B-A-Z megyében megvalósuló a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú Ifjúsági
Garancia kiemelt projekt keretében mentori és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79634000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés a B-A-Z megyében megvalósuló GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia
program keretében mentori és egyéb munkaerő-piaci szolg-ok biztosítására a 30/2000. (IX.15.) GM rend. és
a dok-ban meghatározott szakmai követelmények szerint.
1. rész: Miskolc térség: Miskolc járás max. keretszáma: 2350 fő
Msz:9400 óra
Et:7050 óra
Cst:456 óra
2. rész: Abaúj térség: Encs,Szikszó,Gönc járás max. keretszáma: 2008 fő
Msz:8032 óra
Et:6024 óra
Cst:392 óra
3. rész: Zemplén térség: Sárospatak,Sátoraljaújhely,Szerencs,Tokaj,Cigánd járás max. keretszáma: 2531 fő
Msz:10124 óra
Et:7593 óra

Cst:495 óra
4. rész: Dél-Borsod térség: Tiszaújváros,Mezőkövesd,Mezőcsát járás max. keretszáma: 1493 fő
Msz:5972 óra
Et:4479 óra
Cst:292 óra
5. rész: Sajó-Bódva térség: Kazincbarcika,Ózd,Edelény,Putnok járás max. keretszáma: 3618 fő
Msz:14472 óra
Et:10854 óra
Cst:705 óra
Msz=Mentori szolgáltatás max. keretszáma
Et=Egyéni tanácsadás max. keretszáma
Cst=Csoportos tanácsadás max. keretszáma
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés a B-A-Z megyében megvalósuló GINOP-5.2.1-14-2015-00001
Ifjúsági Garancia program keretében mentori és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítására a
Miskolci Térségben
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79634000-7

További tárgyak:

79610000-3
79633000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Térség, Miskolci
Járási Hivatal
3526 Miskolc, Zombori u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megvalósuló GINOP-5.2.1-14-2015-00001
azonosító számú Ifjúsági Garancia program keretében mentori és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások
biztosítására a 30/2000. (IX.15.) GM rendeletben és a dokumentációban meghatározott részletes szakmai
követelmények szerint.
1. rész: Miskolc térség: Miskolc járás
Szolgáltatásba vonhatók keretszáma: 2350 fő
Mentori szolgáltatás maximális keretszáma: 9400 óra
Egyéni tanácsadás maximális keretszáma: 7050 óra
Csoportos tanácsadás maximális keretszáma: 456 óra
A mentori szolgáltatásba új belépők létszámára vonatkozó minimális elvárás: 294 fő/6 hó
A mentori szolgáltatás az alábbiakat foglalhatja magában:
- Helyzetfeltáró beszélgetés
- Képzésbe kerülés, tanulási motiváció fenntartása, képzés sikeres befejezése érdekében
- A mentorált személy pályatanácsadásra irányítása
- Álláskeresési folyamathoz háttértámogatás nyújtása

- A mentorált személy munkatanácsadásra irányítása
- A mentorált személy álláskeresési tanácsadásra irányítása
- Munkahelyi beilleszkedést, munkahely megtartását segítő mentorálási feladatok
- A mentorált személy pszichológiai tanácsadásra irányítása
Az egyéni tanácsadás az alábbiakat foglalhatja magában:
-Munkatanácsadás
- Pályaválasztási tanácsadás
- Pályamódosítási tanácsadás
- Álláskeresési tanácsadás
- Pszichológiai tanácsadás
A csoportos tanácsadás az alábbiakat foglalhatja magában:
- Reintegráló csoportos foglalkozás (1 napos)
- Álláskeresési technikák (3 napos)
- Álláskereső klub (15 napos)
Egyéb feladatok: együttműködés szolgáltatást és támogatást nyújtó más szervezetekkel, az ügyféllel kötött
megállapodásban foglaltak megvalósulásának figyelemmel kísérése, közreműködés a felmerült akadályok
elhárításában, adatszolgáltatási kötelezettség. A nyertesnek meghatározott infrastrukturális és tárgyi
feltételeket is biztosítania kell.
A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(A II.1.5. és a II.2.6. pontban szereplő összeg - mely nem a becsült érték - megadására kizárólag a
hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került sor!)
A szerződés időbeli hatálya alatt a nyertes ajánlattevő az alábbi tárgyi, technikai és személyi feltételeket
biztosítja: az érintett térségben illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályai székhelyén bútorozott,
ügyfélforgalmi, tanácsadói és szociális helyiség; számítógép internet eléréssel, és jogtiszta szoftverekkel;
nyomtató, fénymásoló, telefonkészülék, a mentori munkához szükséges papíralapú nyomtatványok.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 40 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Támogatási intenzitás:
100,000000 %, A projekt finanszírozási formája: utófinanszírozás

II.2.14) További információ:
A szerződés II.2.7. pontjában írt időtartamát úgy kell értelmezni, hogy az a szerződéskötéstől számított 40
hónapig, de legkésőbb 2021.10.31. napjáig tart a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés a B-A-Z megyében megvalósuló GINOP-5.2.1-14-2015-00001
Ifjúsági Garancia program keretében mentori és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítására az
Abaúji Térségben
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79634000-7

További tárgyak:

79610000-3
79633000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B-A-Z Megye, Abaúj Térségben lévő Járási Hiv. Fogl.
O.: 3860 Encs, Szeles u. 1.; 3800 Szikszó, Táncsics M. u. 2-4.; 3895 Gönc, Kossuth u. 44.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megvalósuló GINOP-5.2.1-14-2015-00001
azonosító számú Ifjúsági Garancia program keretében mentori és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások
biztosítására 30/2000. (IX.15.) GM rendeletben és a dokumentációban meghatározott részletes szakmai
követelmények szerint.
2. rész: Abaúji térség; érintett járások:
Encs
Szikszó
Gönc
Szolgáltatásba vonhatók keretszáma: 2008 fő
Mentori szolgáltatás maximális keretszáma: 8032 óra
Egyéni tanácsadás maximális keretszáma: 6024 óra
Csoportos tanácsadás maximális keretszáma: 392 óra
A mentori szolgáltatásba új belépők létszámára vonatkozó minimális elvárás: 251 fő/6 hó
A mentori szolgáltatás az alábbiakat foglalhatja magában:
- Helyzetfeltáró beszélgetés
- Képzésbe kerülés, tanulási motiváció fenntartása, képzés sikeres befejezése érdekében
- A mentorált személy pályatanácsadásra irányítása
- Álláskeresési folyamathoz háttértámogatás nyújtása
- A mentorált személy munkatanácsadásra irányítása
- A mentorált személy álláskeresési tanácsadásra irányítása
- Munkahelyi beilleszkedést, munkahely megtartását segítő mentorálási feladatok
- A mentorált személy pszichológiai tanácsadásra irányítása
Az egyéni tanácsadás az alábbiakat foglalhatja magában:
- Munkatanácsadás
- Pályaválasztási tanácsadás
- Pályamódosítási tanácsadás
- Álláskeresési tanácsadás
- Pszichológiai tanácsadás
A csoportos tanácsadás az alábbiakat foglalhatja magában:
- Reintegráló csoportos foglalkozás (1 napos)
- Álláskeresési technikák (3 napos)
- Álláskereső klub (15 napos)
Egyéb feladatok: együttműködés szolgáltatást és támogatást nyújtó más szervezetekkel, az ügyféllel kötött
megállapodásban foglaltak megvalósulásának figyelemmel kísérése, közreműködés a felmerült akadályok
elhárításában, adatszolgáltatási kötelezettség. A nyertesnek meghatározott infrastrukturális és tárgyi
feltételeket is biztosítania kell.
A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(A II.1.5. és a II.2.6. pontban szereplő összeg - mely nem a becsült érték - megadására kizárólag a
hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került sor!)
A szerződés időbeli hatálya alatt a nyertes ajánlattevő az alábbi tárgyi, technikai és személyi feltételeket
biztosítja: az érintett térségben illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályai székhelyén bútorozott,

ügyfélforgalmi, tanácsadói és szociális helyiség; számítógép internet eléréssel, és jogtiszta szoftverekkel;
nyomtató, fénymásoló, telefonkészülék, a mentori munkához szükséges papíralapú nyomtatványok.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 40 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Támogatási intenzitás:
100,000000 %, A projekt finanszírozási formája: utófinanszírozás
II.2.14) További információ:
A szerződés II.2.7. pontjában írt időtartamát úgy kell értelmezni, hogy az a szerződéskötéstől számított 40
hónapig, de legkésőbb 2021.10.31. napjáig tart a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés a B-A-Z megyében megvalósuló GINOP-5.2.1-14-2015-00001
Ifjúsági Garancia program keretében mentori és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítására a
Zempléni Térségben
Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79634000-7

További tárgyak:

79610000-3
79633000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B-A-Z m. Zemplén Térségben lévő Járási Hiv. F.O. 3950
Sárospatak, Rákóczi u.78; 3980 Sátoraljaújhely, Hajnal u.24; 3900 Szerencs, Kassa u.23; 3910
Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky u.16; 3973 Cigánd Fő u.87.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megvalósuló GINOP-5.2.1-14-2015-00001
azonosító számú Ifjúsági Garancia program keretében mentori és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások
biztosítására 30/2000. (IX.15.) GM rendeletben és a dokumentációban meghatározott részletes szakmai
követelmények szerint.

3. rész: Zempléni térség; érintett járások:
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Szerencs
Tokaj
Cigánd
Szolgáltatásba vonhatók keretszáma: 2531 fő
Mentori szolgáltatás maximális keretszáma: 10124 óra
Egyéni tanácsadás maximális keretszáma: 7593 óra
Csoportos tanácsadás maximális keretszáma: 495 óra
A mentori szolgáltatásba új belépők létszámára vonatkozó minimális elvárás: 316 fő/6 hó
A mentori szolgáltatás az alábbiakat foglalhatja magában:
- Helyzetfeltáró beszélgetés
- Képzésbe kerülés, tanulási motiváció fenntartása, képzés sikeres befejezése érdekében
- A mentorált személy pályatanácsadásra irányítása
- Álláskeresési folyamathoz háttértámogatás nyújtása
- A mentorált személy munkatanácsadásra irányítása
- A mentorált személy álláskeresési tanácsadásra irányítása
- Munkahelyi beilleszkedést, munkahely megtartását segítő mentorálási feladatok
- A mentorált személy pszichológiai tanácsadásra irányítása
Az egyéni tanácsadás az alábbiakat foglalhatja magában:
- Munkatanácsadás
- Pályaválasztási tanácsadás
- Pályamódosítási tanácsadás
- Álláskeresési tanácsadás
- Pszichológiai tanácsadás
A csoportos tanácsadás az alábbiakat foglalhatja magában:
- Reintegráló csoportos foglalkozás (1 napos)
- Álláskeresési technikák (3 napos)
- Álláskereső klub (15 napos)
Egyéb feladatok: együttműködés szolgáltatást és támogatást nyújtó más szervezetekkel, az ügyféllel kötött
megállapodásban foglaltak megvalósulásának figyelemmel kísérése, közreműködés a felmerült akadályok
elhárításában, adatszolgáltatási kötelezettség. A nyertesnek meghatározott infrastrukturális és tárgyi
feltételeket is biztosítania kell.
A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(A II.1.5. és a II.2.6. pontban szereplő összeg - mely nem a becsült érték - megadására kizárólag a
hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került sor!)
A szerződés időbeli hatálya alatt a nyertes ajánlattevő az alábbi tárgyi, technikai és személyi feltételeket
biztosítja: az érintett térségben illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályai székhelyén bútorozott,
ügyfélforgalmi, tanácsadói és szociális helyiség; számítógép internet eléréssel, és jogtiszta szoftverekkel;
nyomtató, fénymásoló, telefonkészülék, a mentori munkához szükséges papíralapú nyomtatványok.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 40 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Támogatási intenzitás:
100,000000 %, A projekt finanszírozási formája: utófinanszírozás
II.2.14) További információ:
A szerződés II.2.7. pontjában írt időtartamát úgy kell értelmezni, hogy az a szerződéskötéstől számított 40
hónapig, de legkésőbb 2021.10.31. napjáig tart a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés a B-A-Z megyében megvalósuló GINOP-5.2.1-14-2015-00001
Ifjúsági Garancia program keretében mentori és egyéb munkaerőpiaci szolg-ok biztosítására Dél-Borsod
Térségben
Rész száma: 4.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79634000-7

További tárgyak:

79610000-3
79633000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B-A-Z megye, Dél-Borsod Térségben lévő Járási Hiv.
Fogl. O. 3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 8.; 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 223.; Mezőcsát,
Hősök tere 24.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megvalósuló GINOP-5.2.1-14-2015-00001
azonosító számú Ifjúsági Garancia program keretében mentori és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások
biztosítására 30/2000. (IX.15.) GM rendeletben és a dokumentációban meghatározott részletes szakmai
követelmények szerint.
4. rész: Dél-Borsod térség; érintett járások:
Tiszaújváros
Mezőkövesd
Mezőcsát
Szolgáltatásba vonhatók keretszáma: 1493 fő
Mentori szolgáltatás maximális keretszáma: 5972 óra
Egyéni tanácsadás maximális keretszáma: 4479 óra
Csoportos tanácsadás maximális keretszáma: 292 óra
A mentori szolgáltatásba új belépők létszámára vonatkozó minimális elvárás: 187 fő/6 hó
A mentori szolgáltatás az alábbiakat foglalhatja magában:
- Helyzetfeltáró beszélgetés
- Képzésbe kerülés, tanulási motiváció fenntartása, képzés sikeres befejezése érdekében
- A mentorált személy pályatanácsadásra irányítása
- Álláskeresési folyamathoz háttértámogatás nyújtása
- A mentorált személy munkatanácsadásra irányítása
- A mentorált személy álláskeresési tanácsadásra irányítása
- Munkahelyi beilleszkedést, munkahely megtartását segítő mentorálási feladatok
- A mentorált személy pszichológiai tanácsadásra irányítása
Az egyéni tanácsadás az alábbiakat foglalhatja magában:
- Munkatanácsadás

- Pályaválasztási tanácsadás
- Pályamódosítási tanácsadás
- Álláskeresési tanácsadás
- Pszichológiai tanácsadás
A csoportos tanácsadás az alábbiakat foglalhatja magában:
- Reintegráló csoportos foglalkozás (1 napos)
- Álláskeresési technikák (3 napos)
- Álláskereső klub (15 napos)
Egyéb feladatok: együttműködés szolgáltatást és támogatást nyújtó más szervezetekkel, az ügyféllel kötött
megállapodásban foglaltak megvalósulásának figyelemmel kísérése, közreműködés a felmerült akadályok
elhárításában, adatszolgáltatási kötelezettség. A nyertesnek meghatározott infrastrukturális és tárgyi
feltételeket is biztosítania kell.
A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(A II.1.5. és a II.2.6. pontban szereplő összeg - mely nem a becsült érték - megadására kizárólag a
hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került sor!)
A szerződés időbeli hatálya alatt a nyertes ajánlattevő az alábbi tárgyi, technikai és személyi feltételeket
biztosítja: az érintett térségben illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályai székhelyén bútorozott,
ügyfélforgalmi, tanácsadói és szociális helyiség; számítógép internet eléréssel, és jogtiszta szoftverekkel;
nyomtató, fénymásoló, telefonkészülék, a mentori munkához szükséges papíralapú nyomtatványok.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 40 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Támogatási intenzitás:
100,000000 %, A projekt finanszírozási formája: utófinanszírozás
II.2.14) További információ:
A szerződés II.2.7. pontjában írt időtartamát úgy kell értelmezni, hogy az a szerződéskötéstől számított 40
hónapig, de legkésőbb 2021.10.31. napjáig tart a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
II.2.1)

Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés a B-A-Z megyében megvalósuló GINOP-5.2.1-14-2015-00001
Ifjúsági Garancia program keretében mentori és egyéb munkaerőpiaci szolg-ok biztosítására a Sajó-Bódva
Térségben
Rész száma: 5.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79634000-7

További tárgyak:

79610000-3
79633000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B-A-Z megye, Sajó-Bódva Térségben lévő Járási Hiv.
Fogl. O. 3700 Kazincbarcika, Tóth Á. u. 2.; 3600 Ózd, Vasvár u. 125.; 3780 Edelény, István király u.
51.; 3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megvalósuló GINOP-5.2.1-14-2015-00001
azonosító számú Ifjúsági Garancia program keretében mentori és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások
biztosítására 30/2000. (IX.15.) GM rendeletben és a dokumentációban meghatározott részletes szakmai
követelmények szerint.
5. rész: Sajó-Bódva térség; érintett járás:
Kazincbarcika
Ózd
Edelény
Putnok
Szolgáltatásba vonhatók keretszáma: 3618 fő
Mentori szolgáltatás maximális keretszáma: 14472 óra
Egyéni tanácsadás maximális keretszáma: 10854 óra
Csoportos tanácsadás maximális keretszáma: 705 óra
A mentori szolgáltatásba új belépők létszámára vonatkozó minimális elvárás: 452 fő/6 hó
A mentori szolgáltatás az alábbiakat foglalhatja magában:
- Helyzetfeltáró beszélgetés
- Képzésbe kerülés, tanulási motiváció fenntartása, képzés sikeres befejezése érdekében
- A mentorált személy pályatanácsadásra irányítása
- Álláskeresési folyamathoz háttértámogatás nyújtása
- A mentorált személy munkatanácsadásra irányítása
- A mentorált személy álláskeresési tanácsadásra irányítása
- Munkahelyi beilleszkedést, munkahely megtartását segítő mentorálási feladatok
- A mentorált személy pszichológiai tanácsadásra irányítása
Az egyéni tanácsadás az alábbiakat foglalhatja magában:
- Munkatanácsadás
- Pályaválasztási tanácsadás
- Pályamódosítási tanácsadás
- Álláskeresési tanácsadás
- Pszichológiai tanácsadás
A csoportos tanácsadás az alábbiakat foglalhatja magában:
- Reintegráló csoportos foglalkozás (1 napos)
- Álláskeresési technikák (3 napos)
- Álláskereső klub (15 napos)
Egyéb feladatok: együttműködés szolgáltatást és támogatást nyújtó más szervezetekkel, az ügyféllel kötött
megállapodásban foglaltak megvalósulásának figyelemmel kísérése, közreműködés a felmerült akadályok
elhárításában, adatszolgáltatási kötelezettség. A nyertesnek meghatározott infrastrukturális és tárgyi
feltételeket is biztosítania kell.
A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(A II.1.5. és a II.2.6. pontban szereplő összeg - mely nem a becsült érték - megadására kizárólag a
hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került sor!)
A szerződés időbeli hatálya alatt a nyertes ajánlattevő az alábbi tárgyi, technikai és személyi feltételeket
biztosítja: az érintett térségben illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályai székhelyén bútorozott,
ügyfélforgalmi, tanácsadói és szociális helyiség; számítógép internet eléréssel, és jogtiszta szoftverekkel;
nyomtató, fénymásoló, telefonkészülék, a mentori munkához szükséges papíralapú nyomtatványok.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 40 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Támogatási intenzitás:
100,000000 %, A projekt finanszírozási formája: utófinanszírozás
II.2.14) További információ:
A szerződés II.2.7. pontjában írt időtartamát úgy kell értelmezni, hogy az a szerződéskötéstől számított 40
hónapig, de legkésőbb 2021.10.31. napjáig tart a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában: Az eljárásban nem
lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike
fennáll.
Igazolás módja mindegyik rész vonatkozásában:
a) Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (tov: Kr.) 1. §
(1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ESPD
formanyomtatványát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
b) A Kr. 3. § (3) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön ESPDt köteles benyújtani.
c) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bek.
alapján az ajánlatban az ESPD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell
nyújtani a Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon.
d) Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ESPD-t a Kr. 4.
§-ban és a 6-7. §-ban foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

e) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér
a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok
elérhetőségét is fel kell tüntetniük az ESPD megfelelő részeiben, azon adatbázisok elérhetőségeinek
kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kr.
előírja.
f) Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót.
g) Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban
foglaltaknak megfelelően.
h) Ajánlattevőnek változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz kell csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást [Kr. 13. §]. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erről szóló
nyilatkozatot kell benyújtani.
i) A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolás benyújtható (felhasználható) mindaddig, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
j) A III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a
gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (Kr. 1. § (4) bek.).
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: Az 1. körben ajánlatkérő az
ESPD alapján vizsgálja a kizáró okok fennállását, majd az ellenőrzés 2. körében a Kbt. 69. § (4)
szerint a Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok vizsgálatára kerül sor. Öntisztázás a Kbt. 64. §
szerint. A jogerős határozatot az ESPD-vel egyidejűleg kell benyújtani. A Kr. 2-7.§-a irányadó.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
Ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást
nyújtani, illetve azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem
kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2. § (5) bekezdés).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában
I.
a) Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a
Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az ESPD benyújtásával előzetesen
(a Kr. 5-7. § szerinti szakaszban) kell igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek.
b) A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, arról, hogy megfelel az alkalmassági
minimumkövetelményeknek, tehát az ESPD-ban nem kell a részletes adatokat megadni.
c) A Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön
ESPD-t köteles benyújtani.
d) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban
az ESPD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig
e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az
előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést.
II.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt.
69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint köteles igazolni, hogy megfelel az
Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek:

a) A felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben befejezett, de legfeljebb 6 éven
belül megkezdett legjelentősebb mentori szolgáltatásai ismertetése a Kr. 22. § (1) bekezdés alapján:
- ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve
nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
- ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával.
b) A Kr. 22. § (2) pontja szerint az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő
adatokat: a szerződést kötő másik fél neve, teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/
nap megadásával), a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozat arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
c) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
d) Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. §
(6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az ajánlattevők a Kbt.
65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a
felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven
belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített alábbi, az
1. részben összesen legalább 1300 fő,
2. részben összesen legalább 1100 fő,
3. részben összesen legalább 1500 fő,
4. részben összesen legalább 900 fő,
5. részben összesen legalább 1800 fő
mentori szolgáltatásra vonatkozó referenciával. (Ajánlatkérő a mentori szolgáltatás alatt a 30/2000.
(IX. 15.) GM rendelet 9/A. §-ban írt szolgáltatást érti.)
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A
munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló
30/2000. (IX. 15.) GM rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész vonatkozásában: Ajánlattevő a szerződés teljesítése során előleget nem kérhet.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint havonként igazolja a teljesítést. Ajánlattevő köteles a
havi teljesítésről szóló számlát a havi teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani és az
ajánlatkérő részére eljuttatni a szerződésben leírtak szerint, csatolva a teljesítésigazolást. A fizetési
határidő a számla ajánlatkérő által igazolt kézhezvételét követő 30 nap. Ajánlatkérő a szerződés szerinti
kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a Ptk. 6:155.
§ rendelkezéseire figyelemmel teljesíti. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Kötbér vonatkozásában lásd a VI.4.3. pontot. Támogatási intenzitás: 100,000000 %, A projekt finanszírozási
formája: utófinanszírozás
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: 3515 Miskolc, Egyetemváros E/7
irodaház, VI. emelet 616. számú iroda
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában
a Kbt. 68. § (1)-(4), (6) bekezdése szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3)
bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a) Ajánlattevő (AT) köteles a közbeszerzési dokumentumok letöltéséről a kiadott letöltési
nyilatkozatot megfelelően kitöltve e-mail útján megküldeni az I.3. pontban szereplő e-mail címre.
Ennek hiányában AK nem küld meg semmilyen tájékoztatást AT-nek.
b) Kieg. táj. a Kbt. 56. § szerint. AK konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.

c) Csak magyar nyelven lehet ajánlatot tenni. Az ajánlatban minden igazolást és dokumentumot
magyar nyelven kell benyújtani, kivéve a szakmai ajánlatot, amelyet angol, vagy német nyelven is be
lehet nyújtani. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentum ajánlattevő általi felelős fordítását
is elfogadja.
d) Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére eredetiben és
(4) bekezdésére, továbbá felolvasólapot, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti
információkat.
e) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez
AT alvállalkozót kíván igénybe venni. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. A már ismert
alvállalkozók megjelölését AK nem írja elő.
f) Csatolni kell AT képviseletében az ajánlatot, illetve nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási
címpéldányát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját.
g) Az ajánlathoz csatolni kell elektronikus adathordozón az aláírt ajánlatot szkenelve, pdf
formátumban. Ha az elektronikus példány eltér a papír alapú példánytól, AK a papír alapú példányt
tekinti irányadónak.
h) Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § szerint. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
i) AK a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően
végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt
követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
j) AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza.
k) A III.1.3 pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak. A Kr. 30. § (4) bek. megfelelően alkalmazandó.
l) Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap, tehát AK a
IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.
m) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
n) A magyar jog az irányadó. A határidőkre az egyezményes koordinált világidő szerinti középeurópai idő (UTC+1) az irányadó.
o) Ajánlatkérő nem köt ki ajánlati biztosítékot.
p) FAKSZ: Dr. Guba Zoltán, lajstromszám: 00631
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3)
bekezdésnek megfelelően.
Kiegészítés a III.2.2) ponthoz valamennyi részben:
Ajánlattevő meghiúsulási kötbér vállalására köteles.
Amennyiben a keretszerződés teljesítése olyan okból, amelyért Szolgáltató felelős lehetetlenné
válik, vagy Szolgáltató a teljesítést megtagadja, vagy a teljesítéssel felhagy, akkor a keretszerződés
meghiúsul és Szolgáltató meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Meghiúsul a keretszerződés akkor is,

ha Szolgáltató a szerződéskötést követő 15 munkanapon belül a szolgáltatás teljesítését nem kezdi
meg, vagy olyan okból, amelyért felelős, a keretszerződést 1 hónap intervallumon keresztül nem
teljesíti.
A meghiúsulási kötbér mértéke a keretszerződéses nettó keretösszegének 15 %-a.
A kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint abban az esetben érvényesíthetőek,
ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.
Ajánlatkérő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt. szabályainak
betartásával.
A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (5965/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK10112
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lórántné Orosz Edit osztályvezető és Csorba Nikoletta ügyreferens
Telefon: +36 46513200
E-mail: bazmkh@lab.hu
Fax: +36 46513214
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
A felhasználói oldal címe (URL): http://borsod.gov.hu/FTP/GINOP-5.1.1_Mentori_eljaras.zip
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://borsod.gov.hu/FTP/GINOP-5.1.1_Mentori_eljaras.zip (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Excalibur Advice Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kazinczy F. u. 6. 2/2.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kisely Alexandra
Telefon: +36 46791916
E-mail: excaliburadvice@gmail.com
Fax: +36 46791876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
A felhasználói oldal címe (URL): http://borsod.gov.hu/FTP/GINOP-5.1.1_Mentori_eljaras.zip
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Excalibur Advice Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kazinczy F. u. 6. 2/2.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kisely Alexandra
Telefon: +36 46791916
E-mail: excaliburadvice@gmail.com
Fax: +36 46791876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
A felhasználói oldal címe (URL): http://borsod.gov.hu/FTP/GINOP-5.1.1_Mentori_eljaras.zip
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: “Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megvalósuló GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító
számú „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt projekt keretében mentori és egyéb munkaerő-piaci
szolgáltatások beszerzés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79634000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. RÉSZ: Miskolc térség: Miskolci járás
- Mentori szolg max keretsz: 3252 fő (13008 óra)
- Egyéni tanácsadás max keretsz: 9756 óra
- Csoportos tanácsadás max keretsz: 439 csoport-óra.
2. RÉSZ: Abaúj térség: Encsi, Szikszói, Gönci járás
- Mentori szolg max keretsz:1450 fő (5800 óra)
- Egyéni tan. max keretsz: 4350 óra
- Csoportos tan. max keretsz: 196 csoport-óra.
3. RÉSZ: Zemplén térség: Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Szerencsi, Tokaji, Cigándi járás
- Mentori szolg max keretsz:2275 fő (9100 óra)
- Egyéni tan max keretsz: 6825 óra
- Csoportos tan max keretsz: 307 csoport-óra.
4. RÉSZ: Dél-Borsod térség: Tiszaújvárosi, Mezőkövesdi, Mezőcsáti járás

- Mentori szolg max keretsz:1441 fő (5764 óra)
- Egyéni tan max keretsz: 4323 óra
- Csoportos tan max keretsz: 195 csoport-óra.
5. RÉSZ: Sajó-Bódva térség: Kazincbarcikai, Ózdi, Edelényi, Putnoki járás
- Mentori szolg max keretsz:3582 fő (14328 óra)
- Egyéni tan max keretsz: 10746 óra
- Csoportos tan max keretsz: 483 csoport-óra.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: “Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megvalósuló GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító
számú „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt projekt keretében mentori és egyéb munkaerő-piaci
szolgáltatások beszerzés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79634000-7

További tárgyak:

79610000-3
79633000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: BAZ megye, Miskolc Térség, Miskolci Járási Hivatal
3526 Miskolc, Zombori u. 2., és Ajánlatkérő következő telephelye 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében mentori és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása Miskolc
Térség tekintetében a 30/2000. (IX.15.) GM rendelet és a dokumentációban meghatározott szakmai
követelmények szerint, mely magában foglalja:
1. Mentori szolgáltatás (helyzetfeltáró beszélgetés; általános tevékenység; képzésbe kerülés, tanulási
motiváció fenntartása, képzés sikeres befejezése érdekében; pályatanácsadásra irányítás; álláskeresési
folyamathoz háttértanácsadás nyújtása; munkatanácsadásra irányítás; álláskeresési tanácsadásra irányítás;
munkahelyi beilleszkedést, munkahely megtartását segítő mentorálási feladatok, a mentorált személy
pszichológiai tanácsadásra irányítása )
2. Egyéni tanácsadások
• Munkatanácsadás
• Pályaválasztási tanácsadás
• Pályamódosítási tanácsadás
• Álláskeresési tanácsadás
• Pszichológiai tanácsadás
3. Csoportos foglalkozások
• Reintegráló csoportos foglalkozás (1 napos)
• Álláskeresési technikák (3 napos)
• Álláskereső klub (15 napos)
Egyéb feladatok: együttműködés szolgáltatást és támogatást nyújtó más szervezetekkel, az ügyféllel kötött
megállapodásban foglaltak megvalósulásának figyelemmel kísérése, közreműködés a felmerült akadályok

elhárításában, adatszolgáltatási kötelezettség. A nyertesnek meghatározott infrastrukturális és tárgyi
feltételeket is biztosítania kell.
A Miskolc Térségben maximálisan mentorálásba vontható létszám: 3252 fő (max. 13008 óra).
A 6 havi minimum elvárás az adott időszakban mentorálásba vont új belépőkre vonatkozóan: 406 fő.
Egyéni tanácsadás maximális keretszáma: 9756 óra
Csoportos tanácsadás maximális keretszáma: 439 csoport-óra.
1 fő mentorra max havi 35 fő projektben résztvevő személy juthat.
A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(A II.1.5. és a II.2.6. pontban szereplő összeg - mely nem a becsült érték - megadására kizárólag a
hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került sor!)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 40 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.1-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
A szerződés időbeli hatálya alatt az alábbi tárgyi, technikai és személyi feltételeket biztosítja: az érintett
térségben illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályai székhelyén bútorozott, ügyfélforgalmi, tanácsadói
és szociális helyiség; számítógép internet eléréssel, és jogtiszta szoftverekkel; nyomtató, fénymásoló,
telefonkészülék, a mentori munkához szükséges papíralapú nyomtatványok.
II.2.1)
Elnevezés: “Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megvalósuló GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító
számú, „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt projekt keretében mentori és egyéb munkaerő-piaci
szolgáltatások beszerzé
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79634000-7

További tárgyak:

79610000-3
79633000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: BAZ megye, Abaúj Térség, Encs Járási Hiv. Fogl. O.
(3860 Encs, Szeles u. 1.), Szikszó Járási Hiv. Fogl. O. (3800 Szikszó, Táncsics M. u. 2-4.) és Gönc
Járási Hiv. Fogl. O. (3895 Gönc, Kossuth u. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében mentori és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása Abaúj Térség
tekintetében a 30/2000. (IX.15.) GM rendelet és a dokumentációban meghatározott szakmai követelmények
szerint, mely magában foglalja:
1. Mentori szolgáltatás (helyzetfeltáró beszélgetés; általános tevékenység; képzésbe kerülés, tanulási
motiváció fenntartása, képzés sikeres befejezése érdekében; pályatanácsadásra irányítás; álláskeresési
folyamathoz háttértanácsadás nyújtása; munkatanácsadásra irányítás; álláskeresési tanácsadásra irányítás;
munkahelyi beilleszkedést, munkahely megtartását segítő mentorálási feladatok, a mentorált személy
pszichológiai tanácsadásra irányítása)
2. Egyéni tanácsadások
• Munkatanácsadás
• Pályaválasztási tanácsadás
• Pályamódosítási tanácsadás
• Álláskeresési tanácsadás
• Pszichológiai tanácsadás
3. Csoportos foglalkozások
• Reintegráló csoportos foglalkozás (1 napos)
• Álláskeresési technikák (3 napos)
• Álláskereső klub (15 napos)
Egyéb feladatok: együttműködés szolgáltatást és támogatást nyújtó más szervezetekkel, az ügyféllel kötött
megállapodásban foglaltak megvalósulásának figyelemmel kísérése, közreműködés a felmerült akadályok
elhárításában, adatszolgáltatási kötelezettség. A nyertesnek meghatározott infrastrukturális és tárgyi
feltételeket is biztosítania kell.
Az Abaúj Térségben maximálisan mentorálásba vontható létszám: 1450 fő (max. 5800 óra).
A 6 havi minimum elvárás az adott időszakban mentorálásba vont új belépőkre vonatkozóan: 181 fő.
Egyéni tanácsadás maximális keretszáma: 4350 óra
Csoportos tanácsadás maximális keretszáma: 196 csoport-óra.
1 fő mentorra max havi 35 fő projektben résztvevő személy juthat.
A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(A II.1.5. és a II.2.6. pontban szereplő összeg - mely nem a becsült érték - megadására kizárólag a
hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került sor!)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 40 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.1-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
A szerződés időbeli hatálya alatt az alábbi tárgyi, technikai és személyi feltételeket biztosítja: az érintett
térségben illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályai székhelyén bútorozott, ügyfélforgalmi, tanácsadói
és szociális helyiség; számítógép internet eléréssel, és jogtiszta szoftverekkel; nyomtató, fénymásoló,
telefonkészülék, a mentori munkához szükséges papíralapú nyomtatványok.
II.2.1)
Elnevezés: “Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megvalósuló GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító
számú „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt projekt keretében mentori és egyéb munkaerő-piaci
szolgáltatások beszerzés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79634000-7

További tárgyak:

79610000-3
79633000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Sárospatak J. Hiv. F. O. (Rákóczi u. 78.), Sátoraljaújhely
J. Hiv. F. O. (Hajnal u. 24.), Szerencs J. Hiv. F. O. (Kassa u. 23.), Tokaj J. Hiv. F. O. (Bajcsi-Zsilinszky
u. 16.) és Cigánd J Hiv. F. O. (
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében mentori és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása Zemplén
Térség tekintetében a 30/2000. (IX.15.) GM rendelet és a dokumentációban meghatározott szakmai
követelmények szerint, mely magában foglalja:
1. Mentori szolgáltatás (helyzetfeltáró beszélgetés; általános tevékenység; képzésbe kerülés, tanulási
motiváció fenntartása, képzés sikeres befejezése érdekében; pályatanácsadásra irányítás; álláskeresési
folyamathoz háttértanácsadás nyújtása; munkatanácsadásra irányítás; álláskeresési tanácsadásra irányítás;
munkahelyi beilleszkedést, munkahely megtartását segítő mentorálási feladatok, a mentorált személy
pszichológiai tanácsadásra irányítása )
2. Egyéni tanácsadások
• Munkatanácsadás
• Pályaválasztási tanácsadás
• Pályamódosítási tanácsadás
• Álláskeresési tanácsadás
• Pszichológiai tanácsadás
3. Csoportos foglalkozások
• Reintegráló csoportos foglalkozás (1 napos)
• Álláskeresési technikák (3 napos)
• Álláskereső klub (15 napos)
Egyéb feladatok: együttműködés szolgáltatást és támogatást nyújtó más szervezetekkel, az ügyféllel kötött
megállapodásban foglaltak megvalósulásának figyelemmel kísérése, közreműködés a felmerült akadályok
elhárításában, adatszolgáltatási kötelezettség. A nyertesnek meghatározott infrastrukturális és tárgyi
feltételeket is biztosítania kell.
A Zemplén Térségben maximálisan mentorálásba vontható létszám: 2275 fő (max. 9100 óra).
A 6 havi minimum elvárás az adott időszakban mentorálásba vont új belépőkre vonatkozóan: 285 fő.
Egyéni tanácsadás maximális keretszáma: 6825 óra
Csoportos tanácsadás maximális keretszáma: 307 csoport-óra.
1 fő mentorra max havi 35 fő projektben résztvevő személy juthat.
A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(A II.1.5. és a II.2.6. pontban szereplő összeg - mely nem a becsült érték - megadására kizárólag a
hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került sor!)

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 40 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.1-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
A szerződés időbeli hatálya alatt az alábbi tárgyi, technikai és személyi feltételeket biztosítja: az érintett
térségben illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályai székhelyén bútorozott, ügyfélforgalmi, tanácsadói
és szociális helyiség; számítógép internet eléréssel, és jogtiszta szoftverekkel; nyomtató, fénymásoló,
telefonkészülék, a mentori munkához szükséges papíralapú nyomtatványok.
II.2.1)
Elnevezés: “Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megvalósuló GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító
számú „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt projekt keretében mentori és egyéb munkaerő-piaci
szolgáltatások beszerzés
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79634000-7

További tárgyak:

79610000-3
79633000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Tiszaújváros Járási Hiv. Fogl. O. (3580 Tiszaújváros,
Szederkényi u. 8.), Mezőkövesd Járási Hiv. Fogl. O. (3400 Mezőkövesd, Mátyás kir. u. 223.),
Mezőcsát Járási Hiv. Fogl. O. (Mezőcsát, Hősök tere24)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében mentori és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása Dél-Borsod
Térség tekintetében a 30/2000. (IX.15.) GM rendelet és a dokumentációban meghatározott szakmai
követelmények szerint, mely magában foglalja:
1. Mentori szolgáltatás (helyzetfeltáró beszélgetés; általános tevékenység; képzésbe kerülés, tanulási
motiváció fenntartása, képzés sikeres befejezése érdekében; pályatanácsadásra irányítás; álláskeresési

folyamathoz háttértanácsadás nyújtása; munkatanácsadásra irányítás; álláskeresési tanácsadásra irányítás;
munkahelyi beilleszkedést, munkahely megtartását segítő mentorálási feladatok, a mentorált személy
pszichológiai tanácsadásra irányítása )
2. Egyéni tanácsadások
• Munkatanácsadás
• Pályaválasztási tanácsadás
• Pályamódosítási tanácsadás
• Álláskeresési tanácsadás
• Pszichológiai tanácsadás
3. Csoportos foglalkozások
• Reintegráló csoportos foglalkozás (1 napos)
• Álláskeresési technikák (3 napos)
• Álláskereső klub (15 napos)
Egyéb feladatok: együttműködés szolgáltatást és támogatást nyújtó más szervezetekkel, az ügyféllel kötött
megállapodásban foglaltak megvalósulásának figyelemmel kísérése, közreműködés a felmerült akadályok
elhárításában, adatszolgáltatási kötelezettség. A nyertesnek meghatározott infrastrukturális és tárgyi
feltételeket is biztosítania kell.
A Dél-Borsod Térségben maximálisan mentorálásba vontható létszám: 1441 fő (max. 5764 óra).
A 6 havi minimum elvárás az adott időszakban mentorálásba vont új belépőkre vonatkozóan: 180 fő.
Egyéni tanácsadás maximális keretszáma: 4323 óra
Csoportos tanácsadás maximális keretszáma: 195 csoport-óra.
1 fő mentorra max havi 35 fő projektben résztvevő személy juthat.
A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(A II.1.5. és a II.2.6. pontban szereplő összeg - mely nem a becsült érték - megadására kizárólag a
hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került sor!)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 40 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.1-15-2015-00001
II.2.14) További információ:

A szerződés időbeli hatálya alatt az alábbi tárgyi, technikai és személyi feltételeket biztosítja: az érintett
térségben illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályai székhelyén bútorozott, ügyfélforgalmi, tanácsadói
és szociális helyiség; számítógép internet eléréssel, és jogtiszta szoftverekkel; nyomtató, fénymásoló,
telefonkészülék, a mentori munkához szükséges papíralapú nyomtatványok.
II.2.1)
Elnevezés: “Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megvalósuló GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító
számú „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt projekt keretében mentori és egyéb munkaerő-piaci
szolgáltatások beszerzés
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79633000-0

További tárgyak:

79610000-3
79634000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Kazincbarcika Jár Hiv.Fogl.O. (Kbarcika,Tóth Á. u.
2.), Ózd Jár Hiv.Fogl.O. (Ózd,Vasvár u. 125.), Edelény Jár Hiv.Fogl.O. (Edelény,István kir,. u. 51.),
Putnok Jár Hiv. Fogl. O. (Putnok,Bajcsi u. 2.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében mentori és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása SajóBódva Térség tekintetében a 30/2000. (IX.15.) GM rendelet és a dokumentációban meghatározott szakmai
követelmények szerint, mely magában foglalja:
1. Mentori szolgáltatás (helyzetfeltáró beszélgetés; általános tevékenység; képzésbe kerülés, tanulási
motiváció fenntartása, képzés sikeres befejezése érdekében; pályatanácsadásra irányítás; álláskeresési
folyamathoz háttértanácsadás nyújtása; munkatanácsadásra irányítás; álláskeresési tanácsadásra irányítás;
munkahelyi beilleszkedést, munkahely megtartását segítő mentorálási feladatok, a mentorált személy
pszichológiai tanácsadásra irányítása )
2. Egyéni tanácsadások
• Munkatanácsadás
• Pályaválasztási tanácsadás
• Pályamódosítási tanácsadás
• Álláskeresési tanácsadás
• Pszichológiai tanácsadás
3. Csoportos foglalkozások
• Reintegráló csoportos foglalkozás (1 napos)
• Álláskeresési technikák (3 napos)
• Álláskereső klub (15 napos)
Egyéb feladatok: együttműködés szolgáltatást és támogatást nyújtó más szervezetekkel, az ügyféllel kötött
megállapodásban foglaltak megvalósulásának figyelemmel kísérése, közreműködés a felmerült akadályok
elhárításában, adatszolgáltatási kötelezettség. A nyertesnek meghatározott infrastrukturális és tárgyi
feltételeket is biztosítania kell.
A Sajó-Bódva Térségben maximálisan mentorálásba vontható létszám: 3582 fő (max. 14328 óra).
A 6 havi minimum elvárás az adott időszakban mentorálásba vont új belépőkre vonatkozóan: 448 fő.
Egyéni tanácsadás maximális keretszáma: 10746 óra
Csoportos tanácsadás maximális keretszáma: 483 csoport-óra.
1 fő mentorra max havi 35 fő projektben résztvevő személy juthat.
A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(A II.1.5. és a II.2.6. pontban szereplő összeg - mely nem a becsült érték - megadására kizárólag a
hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került sor!)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 40 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.1-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
A szerződés időbeli hatálya alatt az alábbi tárgyi, technikai és személyi feltételeket biztosítja: az érintett
térségben illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályai székhelyén bútorozott, ügyfélforgalmi, tanácsadói
és szociális helyiség; számítógép internet eléréssel, és jogtiszta szoftverekkel; nyomtató, fénymásoló,
telefonkészülék, a mentori munkához szükséges papíralapú nyomtatványok.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Mindegyik rész vonatkozásában: Az eljárásban nem
lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő továbbá a Kbt. 74. §(1) bekezdés b) pont alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt
(közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki
részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Megkövetelt igazolási mód mindegyik rész vonatkozásában:
Ajánlattevő vonatkozásában: ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 9. § szerint
kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok
hatálya alá.
Igazolás (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § alapján) mindegyik rész vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek és kapacitást
nyújtónak az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §
(4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró
okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzések Tanácsa 2017. május 19-én és 2017. május
22-én közzétett útmutatójára a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról. (www.kozbeszerzes.hu/jogi-hatter/a-hatosag-utmutatoi; KÉ 2017. évi
81. szám).

Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében
foglaltakra, azaz hogy a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján amennyiben ajánlattevő vonatkozásában
változásbejegyzési eljárás van folyamatban az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindegyik részben:
M1. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat mely szerint megfelel az előírt
alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Igazolás a Kbt. 69. §-a szerint a Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján:
Ismertesse a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év - jelen közbeszerzés tárgyával
megegyező (mentori és/vagy munkaerő-piaci szolgáltatás) - legjelentősebb szolgáltatásait.
Csatolandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti igazolás vagy
nyilatkozat. A dokumentumnak (referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat) ki kell térnie
legalább a teljesítés idejére, a szerződést kötő másik fél megnevezésére, a szolgáltatás tárgyára,
paramétereire melyből az alkalmassági feltételnek történő megfelelése megállapítható, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A
referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az M/1. pontban
előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülésének.
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni,
amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő
csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amelyet ajánlattevő konzorciumi tagként vagy
projekttársaság tagjaként saját maga teljesített, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében
meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a
saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az M1. alkalmassági feltétel esetében az együttes
megfelelés megengedett.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)-(8)
bekezdései szerint köteles igazolni.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirattal igazolni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, azokban az esetekben,
amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel
az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos
jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos
listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az Ajánlatkérő elfogadni a
21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek (M1) a közös Ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az Ajánlattevő
figyelmét, hogy Ajánlatkérő az ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és

igazolását a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M1.) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) a közbeszerzés tárgyával
megegyező (mentori és/vagy munkaerő-piaci szolgáltatás) teljesítésére vonatkozó,
az 1. részben összesen legalább 2000 fő,
a 2. részben összesen legalább 1000 fő,
a 3. részben összesen legalább 1500 fő,
a 4. részben összesen legalább 1000 fő,
a 5. részben összesen legalább 2000 fő
mentorálására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal. (Ajánlatkérő a
mentori szolgáltatás alatt a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 9/A. §-ban írt szolgáltatást érti.)
Ugyanazon referencia felhasználható valamennyi rész vonatkozásában.
Az előírt alkalmassági követelményt Ajánlattevő minden részben legfeljebb 4 db szerződésből
teljesítheti.
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek
befejezési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül esik és
maximum 6 éven belül megkezdett. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi teljesítés osztható, úgy
az M1. alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott
rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra. Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő
megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alkalmassági követelmények keretében előírt egyéb
feltételeknek is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A
munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló
30/2000. (IX. 15.) GM rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. A részletes fizetési feltételeket a Dokumentáció 8. pontja tartalmazza.
Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme: HUF. A megvalósítás pénzügyi fedezete a
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 projektből történik, 100 % utófinanszírozott jellegű támogatás. Előleg nem
biztosított, részszámlázás havonta utólag: ha nincs alvállalkozó a Kbt. 135. § (1), és (5)-(6) bekezdései, a
Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint, alvállalkozó esetén a Ptk. 6:130. § (1), (3) bekezdésétől eltérően
a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint, továbbá a 272/2014. (XI.05.) Korm. rend. rendelkezései figyelembe
vételével, a Támogatási Szerződéshez igazodóan.
2. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények
biztosítékaként (Ptk. 6:186) meghiúsulási kötbérfizetési: részenként a szerződéses nettó keretösszeg 15 %a. A részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Excalibur Advice Kft., 3525 Miskolc,
Kazinczy utca 6. 2/2
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint meghatározott
személyek. A bontási eljárás során Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1-4), (6) bekezdései szerint jár el.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
AJÁNLATKÉRŐ FELHÍVJA AJÁNLATTEVŐK FIGYELMÉT, HOGY TEKINTETTEL AZ
EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJÁNAK (TED) JELEN PONTRA IS ÉRVÉNYES SZIGORÚ
KARAKTERKORLÁTOZÁSÁRA, AJÁNLATKÉRŐ A VI.3) PONTBAN NEM TUDJA A
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ SZÜKSÉGES TOVÁBBI INFORMÁCIÓK TELJES TARTALMÁT
MEGHATÁROZNI, EZÉRT AZOK RÉSZLETESEN A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOKBAN
KERÜLNEK KIFEJTÉSRE!
1. Az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele a Kbt. 57. § (2) bekezdés
alapján. Az ajánlati dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció átvehető személyesen
az Excalibur Advice Kft. miskolci irodájában (3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2.) munkanapokon előre
(a +36-46/791-916 számon) egyeztetett időpontban 10.00 - 15.00 között, valamint az ajánlattételi

határidő lejártának napján 9.00-10.00 óráig; illetve az Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus
úton is rendelkezésre bocsátja az I.3) pontban megadott elérhetőségen. Ajánlatkérő akkor tekinti
átvettnek az elektronikusan letöltött dokumentációt, ha annak mellékletét képező átvételi adatlap,
kitöltve visszaküldésre kerül Ajánlatkérő képviseletében eljáró email vagy fax elérhetőségére.
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie.
2. Az ajánlatokat írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi
határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül.
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az
ajánlattevőt terheli.
3. Az ajánlatba csatolni kell továbbá azokat az okmánybizonylatokat, nyilatkozatokat, amelyek
igazolják az ajánlattevő, alvállalkozó és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet jogszerű működését: cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben megjelöli
a cégjegyzékszámát, és arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy változásbejegyzési eljárás van-e
folyamatban, amennyiben igen, úgy az ajánlatához csatolni szükséges a Cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet egyszerű másolatban és az annak érkezéséről a Cégbíróság által
megküldött igazolást egyszerű másolatban, egyéni vállalkozó csatolja a képviseletre jogosult
személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy
az adószámát.
4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. Az ajánlatnak
tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4)-(6) bekezdésére vonatkozóan.
Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok. Ajánlattevő továbbá nyilatkozni köteles a
Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján a közbeszerzés azon részeiről, melynek teljesítéséhez alvállalkozót
kíván igénybe venni, valamint meg kell neveznie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozóit.
5. Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltakra az
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és
igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az M1 feltétel
vonatkozásában.
6. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e)
pontját, azaz a közbeszerzési eljárást nem nyilvánítja eredménytelenné, ha nem nyújtottak be az
ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
7. Jelen eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kisely
Alexandra (lajstromszám: 00113)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3)
bekezdésnek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi
Kórház és Egyetemi Oktatókórház (5273/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: AK24657
Postai cím: Szentpéteri kapu 72-76.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 46515207
E-mail: beszerzes@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bazmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bazmkorhaz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://www.bkeok.hu/bkeok-működési-adatok/közbeszerzésieljárások.html (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Excalibur Advice Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kazinczy utca 6. 2/2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kisely Alexandra
Telefon: +36 46791916
E-mail: excaliburadvice@gmail.com
Fax: +36 46791876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bazmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyógyszerek és egyéb termékek beszerzése lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú
gyógyszertár részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gyógyszerek és egyéb termékek beszerzése lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár
részére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 2340000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Gyógyszerek és egyéb termékek beszerzése lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú
gyógyszertár részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: BAZ Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház,3526 Miskolc,Szentpéteri kapu 72-76. és tagkórházai
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az Intézmény Miskolc Szentpéteri kapu 72-76. szám alatti székhelyén, Szent Ferenc
Tagkórházában (Miskolc, Csabai kapu 42.) és a II. Rákóczi Ferenc Tagkórházában (Szikszó, Kassai
út 45-49.) működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertárak részére különféle
vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek és egyéb készítmények (beleértve a magisztrális
készítményeket és alapanyagokat is) beszerzése nettó 900 000 000, HUF/év keretösszegben. A tb
támogatással rendelhető gyógyszerek nagykereskedelmi árai hatósági árak, mindegyik nagykereskedőnek
azonos áron kell szállítania. A vény nélkül kapható gyógyszerek körében a közgyógyellátás keretében
rendelhető készítményeknek, ill. termékeknek szintén fix nagykereskedelmi ára van. Ajánlatkérő a
fentebb feltüntetett keretösszegtől történő + 30 %-os mértékben történő eltérés lehetőségét fenntartja a
betegforgalom kiszámíthatatlanságára hivatkozással.
A közbeszerzési dokumentum tartalmazza az előző évi forgalom részletes kimutatását. A keretmegállapodás
időtartama alatt a 2017. évi forgalom-kimutatás szerinti készítmények teljes körű, de nem kizárólagos
beszerzésére kerülhet sor, azzal, hogy ezen termék portfólió az esetleges helyettesítő termékekkel
módosulhat.
A 2017. évi forgalom-kimutatás szerinti cikkcsoportok:
- Gyógyhatású termékek (OGYI)
- Egyéb gyógyhatású termékek
- Gyógyteák
- Étrendkiegészítők
- Orvostechnikai eszközök
- Fog- és szűjápolás
- Kozmetikai termékek
- Higiéniai termékek
- Fertőtlenítők
- Egyéb cikkek
- Egyedi külf. gyógyszerek
- Bébiételek
- Csecsemőápolás
- Vitamintart. ivólevek
- Máshova nem sor. term.
- Rovarirtók
- Tápszer: anyatej-kieg
- Tápszer: nem telj. ért.
- Tápszer gyógysz. form.
- Palackozott ivóvíz, gyógyvíz
- Egyéb cikkek (bels)
- Egyéb cikkek (küls)
- Betegellátás
- Specialitások (gyógyszer)
- MAGI. Alapanyagok
- MAGI Készítmények
- Gyógyászati segédeszközök

- Csom. anyagok
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás II.2.4. pontjában megjelölt termékkör leszállítását milyen
mértékben tudja vállalni, %-ban megadva, egy tizedes pontossággal. 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 2340000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A beszerzés mennyisége +30 % opciót tartalma. Ajánlatkérő fenntartja a
jogot arra, hogy a felhívásban és a dokumentációban közölt mennyiségektől + 30 %-al eltérhet,
a betegforgalom kiszámíthatatlanságára hivatkozással. Az opciók lehívása a keretszerződésben
foglaltak szerint történhet.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az „Ár - Súlyszám” alatt Ajánlatkérő a „Nagykereskedői árengedmény %-os mértéke sávonként havi
forgalom alapján, havonta történő elszámolással, egy tizedesjegy pontossággal” árszempontot és annak
alszempontjait érti.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: első körben az egységes
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján, második körben a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében
kerül sor.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti
véglegessé vált határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a
bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát a gazdasági szereplő az EEKD-val
egyidejűleg köteles benyújtani.

Ajánlattevők kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
8. §, 10. §, 12-14. §, 15. § (1) bekezdés, 16. § szerint történik, továbbá tekintettel a 2017. évi LIII. tv.
38. a)-b) és d) pontjában foglaltakra
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek kizáró okok hatálya alatt nem állásának
igazolása a Kbt. 67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése
szerint.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásának
igazolása a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése
szerint.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási
módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített
ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt
követelményeknek.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges
megtenni figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz
csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) és (1a) bek. a) pontja alapján ajánlattevő az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett. legjelentősebb szállításainak ismertetésével tudja igazolni
alkalmasságát. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő
másik fél megnevezését, elérhetőségét, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés
idejét (a kezdő és befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével) és nyilatkozatot
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az
alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie
kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Az alkalmasság igazolása
tekintetében irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése.
M/2. Minőségbiztosítási rendszer bemutatása, annak bármely nemzeti rendszerben történő
akkreditálását igazoló tanúsítvány másolatának csatolásával, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (1) bekezdés i) pontjának megfelelően az MSZ EN ISO 9001 előírásai szerint, vagy a
minőségbiztosításra illetve annak érdekében tett intézkedéseinek leírása.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel
a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, így
elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a IV. Fejezetben említett igazolási
módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített
ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt
követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően
ellenőrzi.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.

Más szervezet, vagy személy kapacitására való támaszkodással kapcsolatosan Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet arra, hogy alkalmazni kívánja a Kbt. 65. § (10) bekezdését, azaz előír olyan,
alapvető fontosságú feladatot, melyet csak ajánlatkérő, vagy közös ajánlattevők esetén az egyik fél
végezhet, melyre tekintettel az e feladatokra vonatkozó, alkalmassági feltételek igazolásához nem
támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem
végezheti alvállalkozó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1) Alkalmatlan az Ajánlattevő (Közös Ajánlattevő)
amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három
évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett , különféle gyógyszerkészítmények
(valamennyi vényes patikába szállított gyógyszerkészítmény) szállítására vonatkozó referenciával,
amely(ek) értéke mindösszesen eléri legalább a: nettó 500 000 000,- HUF-ot.
Az előírt értékű referencia egy vagy több szerződés teljesítésével is igazolható.
M/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő (Közös Ajánlattevő) amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi
határidő lejártakor érvényes MSZ EN ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer
tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy dokumentummal, vagy ennek
hiányában az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával.
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevők (közös ajánlattevőnek) együttesen is
megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés)
A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezetek
(személyek), mint kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján történik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A közbeszerzési Dokumentum III. Fejezet 6.11. pontjában meghatározottak szerint (Késedelmi kötbér:
egyedi megrendelés 1 %-a;; Meghiúsulási kötbér: 30 %).
2.) Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetés is HUF-ban történik.
Az ellenérték kiegyenlítése megrendelésenként (lehívásonként) kiadott teljesítésigazolás alapján, a
jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla ellenében történik legkésőbb 60 napon belül, a Kbt.
135. § (1) (5) és (6) bekezdései, továbbá a Ptk.6:130. § (3) bekezdéseiben foglaltak szerint.
A részletes szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a fizetési feltételeket a közbeszerzési
dokumentumban megadott szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 5
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és
Egyetemi Oktatókórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76. I. emelet 317. iroda
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában
a Kbt. 68. § szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti
személyek lehetnek jelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben közös Ajánlattevőknek
ajánlatukhoz csatolni kell az egyetemleges és korlátlan felelősségvállalásra, valamint a teljesítésben
való arány meghatározásra vonatkozó megállapodást, továbbá a közösen benyújtott ajánlatukban
rögzíteni kell, hogy a szerződés megkötésére az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással.
2) A teljes közbeszerzési dokumentumot elektronikus úton elérheti térítésmentesen valamennyi
érdeklődő gazdasági szereplő, az 1.3. pontban megadott http:// www.bkeok.hu/bkeok-működésiadatok/közbeszerzési-eljárások.html linken, a honlapon található regisztrációs adatlap kitöltését
követően, az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától. Az
ajánlattételi határidő lejártának napján a dokumentáció 11:00 óráig érhető el.
3) Ajánlatkérő a 321/2011. (X. 30) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés értelmében, felhívja
ajánlattevők figyelmét, hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a III.1.3. M1. és M.2. pontokban megadottak szerint.
4) Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.

5) Az Ajánlatkérő az Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint
a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli oly módon, hogy az egyes tartalmi elemekre adott
értékelési pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként
összeadja. Az az ajánlat az összességében a legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a
legnagyobb. Az ajánlatok értékelésekor az adható pontszám valamennyi részszempont esetében:
0-20.
A Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, Ajánlatkérő a keretmegállapodást kötött
Ajánlattevőknek, az összpontszámuk alapján kialakult sorrend alapján küld megrendeléseket.
Az „Ár - Súlyszám” alatt Ajánlatkérő a „Nagykereskedői árengedmény %-os mértéke sávonként havi
forgalom alapján, havonta történő elszámolással, egy tizedesjegy pontossággal” árszempontot és
annak alszempontjait érti.
Részszempont
1. elbírálási szempont: Nagykereskedői árengedmény %-os mértéke sávonként havi forgalom
alapján, havonta történő elszámolással, egy tizedesjegy pontossággal (Előny a nagyobb, egy tizedes
pontossággal, A kedvezmény 0,- Ft rendeléstől értendő!) s:80
Alszempontok:
1/1. alszempont: bruttó 0-20 000 000 HUF/ hó, s:15
1/2. alszempont: bruttó 20 000 001 - 30 000 000 HUF/hó, s:20
1/3. alszempont:bruttó 30 000 001-40 000 000 HUF/hó, s:20
1/4. alszempont: bruttó 40 000 001-50 000 000 HUF/hó, s:15
1/5. alszempont: bruttó 50 000 000 HUF/hó felett s:10
2. elbírálási szempont: A felhívás II.2.4. pontjában megjelölt termékkör leszállítását milyen
mértékben tudja vállalni, %-ban megadva, egy tizedes pontossággal, s: 20
Az 1. és 2. bírálati szempontok esetében a pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes
részszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra
adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek meghatározásra, az
egyenes arányosság szabályai szerint. A százalékos árengedmény mértéke egy tizedesjegy
pontossággal adható meg. A 0% árengedmény 0 pontot kap!Az egyes részszempontokra adott
pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd
valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett
pontszámok kerülnek összevetésre.
6) Kizárólag komplett ajánlat adható, amelyet a beszerzés tárgyának speciális jellege, annak
sokfélesége, és a kapcsolódó vevőszolgálati tevékenység összetettsége indokol.
7.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § értelmében folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-a
szerint

VI.3. További információk folytatása a karakterkorlátra tekintettel:
8.) Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő
feltüntetését.
9.) A megajánlott termékeknek rendelkeznie kell magyarországi forgalomba hozatali engedéllyel,
melyre vonatkozóan az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, annak az ajánlathoz csatolása nem
szükséges,.
10.) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a megajánlott termékek
mindegyike OGYI/EMEA által törzskönyvezett forgalomba hozatali és hatósági engedéllyel
rendelkező termék, melyeket nagykereskedelmi engedély birtokában forgalmaznak. (Az engedélyek
csatolása nem szükséges)
11.) Ha a fenntertó (ÁEEK) a dokumentációban szereplő bármely hatóanyagra központosított
közbeszerzés alapján keret-megállapodást köt, úgy az adott hatóanyag vonatkozásában a keretmegállapodás hatálybalépésével a szállítási szerződés hatályát veszti.
12.) Ajánlatkérő felhívja a Gazdasági szereplők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárásban
nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdésének e) pontját, azaz nem kívánja a közbeszerzési
eljárást eredménytelenné nyilvánítani, ha nem nyújtottak be legalább két ajánlatot.
13.) A közbeszerzési eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr.
Kisely Alexandra (lajstromszám: 00113)
14.) Részajánlattétel lehetőségének kizárási oka: Ajánlatkérő kizárja a részajánlattétel biztosításának
lehetőségét, a termékek beszerzésének összetettségére, továbbá a kéretmegállapodás
alkalmazására tekintettel.
15.) Rendelések gyakorisága: munkanapokon egy alkalommal.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi
Kórház és Egyetemi Oktatókórház (5563/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: AK24657
Postai cím: Szentpéteri kapu 72-76.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(00468)
Telefon: +36 46515264
E-mail: beszerzes@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkeok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkeok.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: www.bkeok.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nadrágpelenka beszerzése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33751000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szállítási szerződés - Nadrágpelenka beszerzése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és
Egyetemi Oktatókórház részére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: I. termékcsoport
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33751000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és
Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
I. termékcsoport (gyermek nadrágpelenka 0-2 kg), 1 tétel, 7.000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Tépőzár zárási képessége a többszöri használat során (az ápolási
folyamat során előírt, időnkénti pelenka ellenőrzés alkalmával az újrazárási képesség vizsgálata) 10
2 2. Vizelettartó képesség mértéke. (a pelenka víztartó képességének vizsgálata, különös
tekintettel az oldalirányú szivárgásra, melyhez szükséges megfelelő belső védőgát és combkörnyéki
gumírozás) 10
3 3. Háti derékgumírozás/elasztikus/rugalmas derékrész megléte (igen/nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás
miatt, az I. termékcsoportnál(gyermek nadrágpelenka 0-2 kg) a volumenváltoztatás jogát +
25% mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége
ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlat, az I. termékcsoportot illetően, teljes mennyiségben tehető.
II.2.1)
Elnevezés: II. termékcsoport
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33751000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és
Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Semmelweis Tagkórház - 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II. termékcsoport (gyermek nadrágpelenka különböző méretben), 5 tétel, 190.000 db.
Megnevezés Minimális mérettartomány (kg) Mennyiség (db)
Gyermek nadrágpelenka 2-5 kg: 42.000 db
Gyermek nadrágpelenka 3-6 kg: 96.000 db
Gyermek nadrágpelenka 4-9 kg: 20.000 db
Gyermek nadrágpelenka 7-18 kg:20.000 db
Gyermek nadrágpelenka 11-25 kg:12.000 db
Összesen: 190.000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Tépőzár zárási képessége a többszöri használat során. (az ápolási
folyamat során előírt, időnkénti pelenka ellenőrzés alkalmával az újrazárási képesség vizsgálata) 8
2 2. Vizelettartó képesség mértéke. (a pelenka víztartó képességének vizsgálata, különös
tekintettel az oldalirányú szivárgásra, melyhez szükséges megfelelő belső védőgát és combkörnyéki
gumírozás) 8
3 3. A visszanedvesedés következtében bőrirritációt okoz/nem okoz. (előny ha nem) 7
4 4. Háti derékgumírozás/elasztikus/rugalmas derékrész megléte (igen/nem) 7
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás
miatt, a II. termékcsoportnál(gyermek nadrágpelenka különböző méretben) a volumenváltoztatás
jogát + 25% mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van
lehetősége ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlat, a II. termékcsoportot illetően, teljes mennyiségben tehető.
II.2.1)
Elnevezés: III. termékcsoport
Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33751000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: - B-A.-Z. Megyei Közp Kórház és E. O. - 3526 Miskolc,
Szentpéteri kapu 72-76.
- Semmelweis Tagkórház - 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
- II. Rákóczi Ferenc Tagkórház - 3800 Szikszó, Kassai u. 45-49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
III. termékcsoport (felnőtt nadrágpelenka különböző méretben) 3 tétel, 1.054.000 db
Megnevezés/méret Csípőbőség intervalluma(cm) Minimumkövetelmény a kapacitásra vonatkozóan(ml)
Mennyiség(db)
Felnőtt nadrágpelenka /nappali S 50-90 cm, 1000 ml, 4.000 db
Felnőtt nadrágpelenka /nappali M 70-120 cm, 1400 ml, 18.0000 db
Felnőtt nadrágpelenka /éjszakai L 80-150 cm, 2600 ml, 870.000 db
Összesen: 1.054.000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Tépőzár zárási képessége a többszöri használat során. (az ápolási
folyamat során előírt, időnkénti pelenka ellenőrzés alkalmával az újrazárási képesség vizsgálata) 10
2 2. Vizelettartó képesség mértéke. (a pelenka víztartó képességének vizsgálata, különös
tekintettel az oldalirányú szivárgásra, melyhez szükséges megfelelő belső védőgát és combkörnyéki
gumírozás) 10
3 3. A visszanedvesedés következtében bőrirritációt okoz/nem okoz. (előny ha nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen

Opciók ismertetése: Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás
miatt, a III. termékcsoportnál (felnőtt nadrágpelenka különböző méretben)a volumenváltoztatás jogát
+ 25% mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége
ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlat, a III. termékcsoportot illetően, teljes mennyiségben tehető.
II.2.1)
Elnevezés: IV. termékcsoport
Rész száma: 4.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33772000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és
Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
- Semmelweis Tagkórház - 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
IV. termékcsoport (nedves törlőkendő) 1 tétel, 150.000 lap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A csomagolás biztonságos visszazárhatósága (többszöri használat
során). 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő - a betegellátás változásából adódóan - az esetleges módosítás
miatt, a IV. termékcsoportnál (nedves törlőkendő)a volumenváltoztatás jogát + 25% mértékig
fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége ajánlattevőnek az
ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlat, a IV. termékcsoportot illetően, teljes mennyiségben tehető.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok igazolása valamennyi rész
vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki a kizáró okok (62. §) hatálya alá tartozik, vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be.
Kizáró okok igazolásának módja:
Ajánlatkérő figyelembe veszi a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdését.
Előzetes igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet
(a továbbiakban: Kr.). 1. § (1) bek. szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
említett kizáró okok hiányát.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 3. § (2) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevő az előírt
alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban
a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
részéről az EEKD-t. A Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
mindegyike részéről szükséges az EEKD benyújtása.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem
írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy
nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát
igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz
csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás is (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §). Amennyiben ajánlattevő
vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú
változásbejegyzési nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani.
A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű
nyilatkozato(ka)t kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: G. 1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. a) pontja alapján
valamennyi - az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évre vonatkozó - pénzforgalmi
számlájáról, melynek kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) a számla
számát, a megnyitás dátumát, továbbá azt, hogy számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszafelé számított 2 évben 30 napot meghaladó sorba állítás volt-e (a pénzforgalmi
szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint).

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (8) bekezdései. A Kbt. 65. §
(8) bekezdésének alkalmazása esetén a kezességet vállaló nyilatkozatnak legalább az ajánlattevő
ajánlati kötöttsége lejártáig, továbbá a teljesítés során is hatályosnak kell lennie.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes
európai közbeszerzési dokumentum IV. rész Alfa szakaszának kitöltését).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): G. 1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi
intézményétől származó nyilatkozat szerint bármelyik (akár a vizsgált időszakban megszűnt)
pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 évben 30
napot meghaladó sorba állítás volt.
Közös ajánlattétel esetén a G.1 pontban foglalt követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők
egyike megfelel.
A III.1.2) pontot illetően, hivatkozással a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére, Ajánlatkérő felhívja
Ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása
és rövid ismertetése valamennyi rész esetében:
M. 1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1)
bekezdés, 21. § (1) bek. a) és (1a) bek. a pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb
szállításairól, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások
benyújtására. A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést
kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága
megállapítható legyen, az ellenszolgáltatás mennyiségét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési
határidő - legalább év és hónap - megjelölésével), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítést közös
ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen
százalékos arányban vett részt.
M2.:Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bek. i)
pontja szerint elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó
tanúsítvánnyal, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással
egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak (CE
minősítés).
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes
európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő Alfa szakasz kitöltését).
A III.1.3) pontot illetően, hivatkozással a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére, Ajánlatkérő felhívja
Ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M. 1
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3
évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett összesen, legalább 1 db, a részajánlatra
vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek
mennyisége eléri az alábbi darabszámot:
Részajánlat Referencia mennyisége
1. termékcsoport: gyermek nadrágpelenka (0-2 kg): 4.900 db
2. termékcsoport: gyermek nadrágpelenka (2-25 kg): 133.000 db
3. termékcsoport: felnőtt nadrágpelenka (S-M-L): 737.800 db
4. termékcsoport: nedves törlőkendő: 105.000 lap
Amennyiben Ajánlattevő - az 1. 2. 3. termékcsoport vonatkozásában - több ajánlati részre nyújt
be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása
teljesíti a minimumkövetelményt.
A referencia több szerződésből is teljesíthető.
M2.: a megajánlott termék nem rendelkezik elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált)
tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal (CE minősítés).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (4) bekezdése
szerint a 2017. évi CL törvényben foglaltak szerint történik.
Ajánlatkérő a leszállításra került termékek ellenértékét az egyes részszállításokat követően benyújtott
számla kézhezvételének napját követően, 60 napon belül átutalással egyenlíti ki.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem
fizet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház,
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Főépület, I. emelet 317. szoba
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) pontja szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
2) A teljes közbeszerzési dokumentumot elektronikus úton elérheti térítésmentesen valamennyi
érdeklődő Ajánlatkérő honlapján (www.bkeok.hu) Közbeszerzés menüpont alatt (az alábbi
webcímen: https://bkeok.hu/bkeok-m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si-adatok/k%C3%B6zbeszerz
%C3%A9si-elj%C3%A1r%C3%A1sok.html). A közbeszerzési dokumentum letöltését követően
ajánlatkérő kéri, hogy érdeklődő gazdasági szereplő a letöltés tényéről (a Közbeszerzési
dokumentumban szereplő „Regisztrációs lap” kitöltésével és megküldésével) tájékoztassa
Ajánlatkérőt az az I.1. pontban szereplő címen az esetleges kiegészítő tájékoztatások megküldése
végett is, melyben szerepel ajánlattevő neve, címe és elérhetőségei (e-mail címe).
3) A dokumentációba való betekintésre ugyanezen időszakokban van lehetőség a dokumentáció
átvételének helyén. A dokumentáció személyes átvétele esetén a dokumentációt átvevő személy
átvételi elismervényt köteles kitölteni és aláírni. A dokumentációba történő betekintés esetén a
dokumentációba betekintő személy köteles aláírni az erről szóló jegyzőkönyvet, valamint köteles a
feltüntetni a betekintő elérhetőségeit.
4) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4)
bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére
való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek
igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi
követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.2) G.1, III.1.3) M.1., M.2., , pontjai.
5) Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatódik.
6) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
7) Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a
Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése tekintetében.
8) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: nyertes ajánlattevő a jelen szerződésben rögzített
kötelezettségek késedelmes, hibás, vagy teljesítés elmaradása (meghiúsulása) esetén az alábbi
mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Ajánlatkérőnek:
- Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett szolgáltatás
nettó szerződéses árára vetítve a késedelem első 15 naptári napja alatt napi 0,3 %, a következő
15 naptári nap folyamán további napi 0,6 %, az ezt követő előbbi 30 naptári napot meghaladó
késedelem után max. 15 %-ig terjedő késedelmi kötbér fizetendő.
- Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó
szerződéses árára vetítve 15 %.
- A szerződés teljesítésének elmaradása (meghiúsulása) esetén a teljes nettó szerződéses ár 15 %a.
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére figyelemmel valamennyi kötbér abban az esetben érvényesíthető,
ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.
9) Ajánlatkérő szakmai ajánlatként írja elő a specifikáció részben meghatározott termékminta (a
megajánlott termék vonatkozásában), valamint a megajánlott termékre vonatkozó magyar nyelvű
termékleírás az ajánlattal egyidejűleg történő benyújtását, melyből egyértelműen megállapítható,

hogy a termék mindenben megfelel az elvárt követelményeknek és a specifikációban leírt
kívánalmaknak. Ajánlatkérő a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint 1 db termékmintát megőriz.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (5659/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK15979
Postai cím: Mechwart liget 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gacsályi Zsolt építészetért felelős fejlesztési igazgató
Telefon: +36 13465660
E-mail: gacsalyi.zsolt@masodikkerulet.hu
Fax: +36 13250403
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.masodikkerulet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.masodikkerulet.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:2770535309341653 (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Tender-Co Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Galambóc u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Polgár Adrienn (FAKSZ lajstromszám: 00421)
Telefon: +36 709325432
E-mail: titkarsag@tenderco.hu
Fax: +36 12033510
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.masodikkerulet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Tender-Co Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Galambóc u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Polgár Adrienn
Telefon: +36 709325432
E-mail: titkarsag@tenderco.hu
Fax: +36 12033510
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.masodikkerulet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen Tervezői művezetésre irányuló megbízással
vegyes tervezési szerződést kíván kötni a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével.
A szerződés (beszerzés) tárgya: A Budapest, II. Frankel Leó út 80.-82. alatti területen építendő összevont
Egészségügyi Szolgálat Rendelőintézet engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának teljes körű
elkészítése és a kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
AK felhívja az AT-k figyelmét arra, hogy AK a jelen felhívásban az Európai Uniós Hivatalos Lap
Kiadóhivatala által bevezetett terjedelmi korlát miatt rövidítéseket használ. Az egész felhívásra érvényes
általános fogalmak rövidítései: Ajánlatkérő: AK, Ajánlattevő: AT, felhívás: felh., szakember: SZE,
referenciamunka: RM. A további használt rövidítéseket az egyes kifejezések, fogalmak után adjuk meg.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AK a jelen közbeszerzési elj. eredményeképpen Tervezői művezetésre irányuló megbízással vegyes
tervezési szerződést kíván kötni a közbeszerzési elj. nyertes AT-jével.
A szerz. tárgya: A Budapest, II. Frankel Leó út 80.-82. alatti területen építendő összevont Egészségügyi
Szolgálat Rendelőintézet engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának teljes körű elkészítése és a
kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
A nyertes Ajánlattevőnek (adott esetben közös ajánlattevőknek) generáltervezőként kell vállalnia
a létesítmény megvalósításához szükséges építési engedélyezési és minden kapcsolódó
tervdokumentációjának, valamint építészeti-műszaki kivitelezési tervdokumentációjának teljes körű
elkészítését, továbbá a kivitelezés során tervezői művezetés biztosítását.
A tervezési feladatok legalább, de nem kizárólag az alábbi szakági tervek elkészítésére terjednek ki a
vonatkozó jogi és szakmai előírások szerint: Építészet, Tartószerkezet, Épületgépészet, Épületvillamosság
(erősáramú tervek), Épületvillamosság (gyengeáramú hálózatok tervei), Orvostechnológiai tervek; Kertés tájépítészet, Külső út és közmű tervek, Konyhatechnológiai tervek, Belsőépítészeti tervek, Akusztikus
munkarész, Tűzvédelmi munkarész, Munkavédelmi terv.
A kivitelezés helyszíne: Bp., II. Frankel Leó út 80.-82. alatti terület. Az összevont Egészségügyi Szolgálat
Rendelőintézet megvalósítására az Egészséges Budapest Program keretében, a Budapest II. kerület
járóbeteg szakellátásának összevont, egy helyen történő biztosítása érdekében kerül sor.
A tervezett építési beruházás (kivitelezés) tervezett becsült értéke: nettó 4.097.268.000,- Ft. A projekttel
összefüggő orvostechnológiai és egyéb eszközök beszerzésének tervezett értéke: nettó 1.150.104.720,- Ft
Az építési beruházás (kivitelezés) tervezett alap adatai: 14.917 m2 hasznos alapterület (terepszint alatti
parkolóval együtt).
2.) A II.2.5) ponthoz: az 1.és 2. részszempontokon (részsz.) belüli alszempontok (alsz.):
Az 1. részsz. (ajánlati ár) alsz.-jai:
1.1.) A teljes körű engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó egyösszegű
ajánlati ár (nettó Ft-ban megadva) - súlyszám (ssz.): 95;
1.2.) A tervezői művezetés elvégzésének mérnök óradíja (nettó Ft/szakember/óra - ban megadva) - ssz.: 5;
A 2. részsz. alsz.-jai:
2.1.) A szerz. teljesítésében részt vevő és az alkalmassági követelmény teljesítése során épületgépészeti
tervezési szakterületre (szakterület jelölése: G) megnevezett (legfeljebb 1 fő) szakembernek az eljárást
megindító felh. megelőző 120 hónap (elmúlt 10 év) releváns szakmai tapasztalatával érintett egészségügyi
intézmény(ek) hasznos területének összesített mértéke (egész m2-ben megadva). Releváns szakmai
tapasztalat alatt AK az adott szakember egészségügyi intézmény olyan épületgépészeti tervezési
tapasztalatát érti, amely során az adott tervező felelős tervezőként működött közre és amely kapcsán az
elkészített tervek legkésőbb a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje lejártáig legalább jogerős
építési engedélyt kaptak [Kbt. 71. § (1) bek. szerinti legkedvezőbb szint: 50.000m2]- ssz.: 20;
2.2.) A szerz. teljesítésében részt vevő és az alkalmassági követelmény teljesítése során épületvillamossági
tervezési szakterületre (szakterület jelölése: V) megnevezett (legfeljebb 1 fő) szakembernek az eljárást
megindító felh. megelőző 120 hónap (elmúlt 10 év) releváns szakmai tapasztalatával érintett egészségügyi
intézmény(ek) hasznos területének összesített mértéke (egész m2-ben megadva). Releváns szakmai
tapasztalat alatt AK az adott szakember egészségügyi intézmény olyan épületvillamossági tervezési

tapasztalatát érti, amely során az adott tervező felelős tervezőként működött közre és amely kapcsán az
elkészített tervek legkésőbb a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje lejártáig legalább jogerős
építési engedélyt kaptak [Kbt. 71. § (1) bek. szerinti legkedvezőbb szint: 50.000m2] - ssz.: 20;
Folyt köv a III.1.1.) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.rsz.: a szerz.telj-be bevonni kívánt
épületgépész,épületvillamossági,építészeti,orvos-/egészségügyi technológiai tervezők releváns
szakmai tapasztalata (alsz.ok a II.2.4., III.1.1.) 100
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A részajánlat tétel kizárásának indoka: a beszerzés tárgya szerinti szolg. jellege nem teszi lehetővé
a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a tervezés és tervezői művezetés szolg. ugyanis egy
egységet képez, a szolg.-i körök meghatározása továbbá a 322/2015. (X.30.) Kr-ben, a tervező kiválasztása
körében meghatározott feltételek és előírások alapján történt.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Jogi kizáró okok:
J.1.) Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek-ben, illetőleg (2) bek-ben foglalt
kizáró okok bármelyike fennáll.
J.2.) Az eljárásból kizárásra kerül az AT, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő,
akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek-ben, illetőleg (2) bek-ben szereplő kizáró okok valamelyike
fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bek.
előírásaira.
Jogi kizáró okokkal kapcsolatos igazolási mód:
J.Ig.1.) Az AT-nek, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek
az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján a Kr. 2-4. § és 6. § rendelkezéseinek

megfelelően kitöltött EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) és (2) bek. hatálya alá.
J.Ig.2.) Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott
esetben további AT-(k)nek, az AK felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (2) bek. alapján a
Kr. 8-16. § rendelkezései szerint kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt
kizáró okok hatálya alá.
J.Ig.3.) A Kbt. 67. § (4) bek. előírására tekintettel az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerz. telj-hez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót.
J.Ig.4.) ATnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §
alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Kbt. 65. § (1) c) pont alkalmassági követelmény: Az AT a szerződés teljesítésére a Kbt. 65. § (1)
bekezdés c) pontja alapján akkor minősül alkalmasnak, ha az AT rendelkezik tervezési tevékenység
végzésére vonatkozó érvényes jogosultsággal a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 6. § szerint.
Kbt. 65. § (1) c) pont alkalmassági követelmény igazolása: AK ellenőrzi.
A II.2.4.) pont folytatása:
2.3.) A szerződés teljesítésében részt vevő és az alkalmassági követelmény teljesítése során
építészeti tervezési területre (szakterület jelölése: É) megnevezett (legfeljebb 1 fő) szakembernek
az eljárást megindító felhívást megelőző 120 hónap (elmúlt 10 év) releváns szakmai tapasztalatával
érintett egészségügyi intézmény(ek) hasznos területének összesített mértéke (egész m2-ben
megadva). Releváns szakmai tapasztalat alatt AK az adott szakember egészségügyi intézmény
olyan építészeti tervezési tapasztalatát érti, amely során az adott tervező felelős tervezőként
működött közre és amely kapcsán az elkészített tervek legkésőbb a jelen közbeszerzési eljárás
ajánlattételi határideje lejártáig legalább jogerős építési engedélyt kaptak [Kbt. 71. § (1) bek. szerinti
legkedvezőbb szint: 50.000m2] - ssz.: 30;
2.4.) A szerződés teljesítésében részt vevő és az alkalmassági követelmény teljesítése során
orvostechnológiai, vagy egészségügyi technológia műszaki tervezési területre (szakterület jelölése:
OT-M-T, vagy EG-T) megnevezett (legfeljebb 1 fő) szakembernek az eljárást megindító felhívást
megelőző 120 hónap (elmúlt 10 év) releváns szakmai tapasztalatával érintett egészségügyi
intézmény(ek) hasznos területének összesített mértéke (egész m2-ben megadva). Releváns
szakmai tapasztalat alatt AK az adott szakember egészségügyi intézmény olyan orvostechnológiai,
vagy egészségügyi technológia műszaki tervezési tapasztalatát érti, amely során az adott tervező
felelős tervezőként működött közre és amely kapcsán az elkészített tervek legkésőbb a jelen
közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje lejártáig legalább jogerős építési engedélyt kaptak [Kbt.
71. § (1) bek. szerinti legkedvezőbb szint: 50.000m2] - ssz.: 30;
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: • A III.1.2.) pontban előírt alkalmassági
követelmények előzetes igazolásául az EEKD IV. részében a benyújtandó igazolásokkal
kapcsolatban előírt részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek
szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt.
69. § (4) bek. szerint kerül sor.
• G.1.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatához
be kell nyújtania saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év
számviteli jogszabályok szerinti beszámolója részét képező mérleget vagy eredmény-kimutatását
egyszerű másolatban (attól függően, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja
a beszámoló közzétételét). Amennyiben a beszámoló előírt része a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető, ebben az esetben az előírt dokumentumot nem szükséges csatolni, a
beszámoló adatait ajánlatkérő a céginformációs szolgálat honlapján keresztül ellenőrzi. Ha az
ajánlattevő a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az beszámoló benyújtása nem lehetséges a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdés
szerint kell eljárnia.
• G.2.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatában
nyilatkoznia kell az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év (adott esetben: működése ideje
szerinti üzleti év/évek) vonatkozásában a tervezési szolgáltatás végzéséből származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlattevőknek
nyilatkozatukban meg kell jelölniük az üzleti évük mérlegfordulónapját. Felhívjuk a figyelmet, hogy

amennyiben ajánlattevők üzleti éve a naptári évvel megegyezik, úgy a naptári évek tekintetében kell
az árbevételi adatokat megadni, eltérő esetben a nyilatkozatban meg kell jelölniük az üzleti évük
időtartamát …-tól…-ig bontásban, dátum szerint. Ha az ajánlattevő a fentiek szerinti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az beszámoló benyújtása nem
lehetséges a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia.
• G.3.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlatához
csatolnia kell az előírt limittel bíró érvényes felelősségbiztosítási kötvényét. Amennyiben a biztosítási
kötvény nem igazolja az aktuális biztosítási évre vonatkozó díj befizetését, úgy az ajánlathoz csatolni
kell a biztosítási szerződés ajánlattételi határidő időpontjában fennálló érvényességét igazoló
dokumentumot.
Az alkalmasság megállapításához az ajánlattevőknek a fentiekben részletezett G.1., G.2. és G.3.
pontokban foglalt összes minimum követelményeknek egyaránt meg kell felelni!
Ajánlati biztosítékkal kapcsolatos előírások (a VI.3. 7. pont kiegészítése) : Ajánlati biztosíték:
Ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg ajánlati biztosítékot kell nyújtani, melynek
összege 4.000.000,- Ft. A biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek-ben előírt formák valamelyikén teljesíthető.
Átutalás teljesítés esetén: a befizetés címzettje: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat,
számlaszáma: 12001008-00201761-02500008 Átutalás esetén feltüntetendő a befizetés jogcíme.
Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig az
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát,
vagy bank-/biztosítói garancia/kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányát ajánlathoz
csatolni kell. Okirati biztosíték kedvezményezettje és a befizetés helye: Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzat., 1024 Bp., Mechwart liget 1.; Az ajánlati biztosítéknak min. az ajánlattételi határidő
lejártát követő 30. napig kell érvényben lennie.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): • G.1.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági
és pénzügyi szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző három lezárt üzleti évben az adózás előtti eredménye egy évnél több évben nem volt
negatív.
• G.2.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági szempontból akkor minősül
alkalmasnak, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évben tervezési szolgáltatás végzéséből rendelkezik összesen legalább 150 millió Ft általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétellel.
• G.3.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági szempontból akkor minősül
alkalmasnak, ha rendelkezik legalább 100 millió Ft/káresemény és 500 millió Ft/év limittel bíró
tervezési szolgáltatás tevékenységre kiterjedő érvényes felelősségbiztosítással.
A III.1.3.) M.2.) pont folytatása:
d.) 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I./2. részében nevezett
építményvillamossági tervezési szakterületre (szakterület jelölése: V) érvényes jogosultsággal bíró
olyan szakemberrel, aki az előírt szakterület jelöléssel és vezető tervezői szakmai címmel szerepel
az illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékében,
e.) legalább 1 fő egészségügyi technológiai műszaki tervezési (szakterület jelölése: EG-T), vagy
egészségügyi intézmények és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki tervezési
(szakterület jelölése: OT-M-T), vagy ezekkel egyenértékű szakterületre érvényes jogosultsággal
rendelkező szakemberrel;
Ajánlattevő a fentiek alapján legalább 5 különböző személy (szakember) bevonására köteles átfedés
a szakemberek között nem lehetséges!
Az e pontban előírt érvényes jogosultságok helyett Ajánlatkérő elfogadja, ha az adott szakember
az előírt jogosultság helyett annak megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik
(szakképzettség és szakmai gyakorlati idő).
Az alkalmasság megítéléséhez ajánlattevőnek a M.1. és M.2. pontokban előírt feltételeket a Kbt.
előírásainak megfelelően egyaránt teljesítenie kell.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: • A III.1.3.) pontban előírt alkalmassági
követelmények előzetes igazolásául az EEKD IV. részében a benyújtandó igazolásokkal
kapcsolatban előírt részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek
szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt.
69. § (4) bek. szerint kerül sor.
• M.1.) AT-nek a 321/2015. Kr. 21. § (3) bek. a) pontja szerint az ajánlatához csatolnia kell az ajánlati
felh. feladását megelőző 72 hónapban teljesített, az előírt alkalmassági minimumköv. igazolásához

szükséges referenciáiról szóló, a 321/2015. Kr. 22. § (1) bek. szerint kiállított referenciaigazolást,
melynek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
- a végzett tevékenység megnevezése, megjelölve a szerződésben vállalt szakági tervezéseket;
- a referenciamunka (RM) szerinti szolgáltatás teljesítésének kezdő és befejező időpontja;
- a RM szerinti tervezéssel érintett létesítmény megnevezése, amelyből annak jellege (egészségügyi
intézmény) megállapítható;
- a RM szerinti szerződést kötő másik fél neve és székhelye;
- a referenciamunkáról információt szolgáltató személy neve és telefonszáma;
- a RM szerinti tervezéssel érintett létesítmény kivitelezési értéke (HUF-ban megadva, amennyiben
a szerz. kifizetésének pénzneme nem HUF, úgy a telj. napján érv. MNB középárf.on számított HUF
érték) (figyelemmel arra, hogy AK mit ért kivitelezés alatt)
- arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e;
• M.2.) Ajánlattevőnek a 321/2015. Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján meg kell neveznie azokat a
szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az ismertetéshez csatolni kell a szakemberek
részletes szakmai önéletrajzát és a legmagasabb iskolai végzettségét igazoló dokumentum
egyszerű másolatát. Azon szakemberek esetén, akikkel kapcsolatban valamely jogosultság megléte
előírásra került, a szakmai önéletrajzban meg kell adni a kamarai regisztrációs számot. Elegendő
az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges létszámú szakember ismertetése/
bemutatása az ajánlatban;
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): • M.1.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére
műszaki és szakmai szempontból akkor minősül alkalmasnak, ha az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző 72 hónapban teljesített referenciamunkái között rendelkezik legalább
1 db olyan generáltervezési szolgáltatás elvégzését igazoló, teljesített referenciamunkával,
amelynek keretében legalább nettó 1 (egy) mrd kivitelezési értékű egészségügyi intézmény
engedélyezési vagy kivitelezési tervdokumentációjának generáltervezési munkáinak elvégzésére
a referenciamunkához kötődő szerződés keretében sor került. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fentiek
szerint előírt összes követelménynek (az előírt kivitelezési érték és tervezett szakágak) egy adott
létesítmény tekintetében kell megvalósulniuk! AK a 321/2015. Kr. 21. § (3a) bek. alapján legfeljebb 9
éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Egészségügyi intézmény alatt Ajánlatkérő az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § g)
pontjában meghatározott fogalmi körbe tartozó létesítményt ért.
Teljesített referenciamunka alatt Ajánlatkérő olyan szolgáltatást ért, amelynek keretében az
elkészített tervek átvétele és a tervezési szolgáltatásra vonatkozó teljesítési igazolás kiállítása a
Megrendelő/szerződést kötő másik fél részéről a vizsgált időszakban megtörtént.
Kivitelezési érték alatt Ajánlatkérő már megvalósult beruházás esetében az építési beruházás
tényleges kivitelezési értékét, még nem megvalósult, vagy folyamatban lévő építési beruházás
esetében az építési beruházásra vonatkozó árazott költségvetés/költségbecslés szerinti becsült
értéket érti.
Generáltervezés alatt Ajánlatkérő olyan komplex tervezési szolgáltatást ért, amelynek keretében
legalább az alábbi szakági tervezési munkák elvégzésére sor került: építészet, tartószerkezet,
épületgépészet, épületvillamosság (erős- és gyengeáram), orvos-/egészségügyi technológia.
• M.2.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból akkor minősül
alkalmasnak, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között
rendelkezik összesen legalább 5 fő, legalább az alábbiakban meghatározott képzettséggel, szakmai
tapasztalattal bíró szakemberekkel
a.) 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I./2. részében nevezett építészeti
tervezési területre (szakterület jelölése: É) érvényes jogosultsággal bíró olyan szakemberrel, aki
az előírt szakterület jelöléssel és vezető tervezői szakmai címmel szerepel az illetékes országos
szakmai kamarai névjegyzékében,
b.) 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I./2. részében nevezett tartószerkezeti
tervezési szakterületre (szakterület jelölése: T) érvényes jogosultsággal bíró olyan szakemberrel,
aki az előírt szakterület jelöléssel és vezető tervezői szakmai címmel szerepel az illetékes országos
szakmai kamarai névjegyzékében,
c.) 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I./2. részében nevezett építmények
gépészeti tervezési szakterületre (szakterület jelölése: G) érvényes jogosultsággal bíró olyan
szakemberrel, aki az előírt szakterület jelöléssel és vezető tervezői szakmai címmel szerepel az
illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékében,
Folyt köv. a III.1.2.) pontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A
szolgáltatás teljesítése kizárólag az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben foglalt jogosultságok mellett
történhet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A tervezési díjról a tervező 3 db rész- és 1 db végszámlát állíthat ki, a szerződés tervezetben rögzített
mértéknek és menetrendnek megfelelően. A tervezői művezetés díját Megrendelő utólag, a tényleges
teljesítés szerinti kimutatás alapján havonta kiállított számla alapján fizeti ki a tervező részére. Az aktuális
számla ellenértékét Megrendelő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a számla kézhezvételét követő 30
naptári napon belül fizetni meg a Tervező részére.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
- késedelmi kötbér: 1 %/nap; 2 %/nap;
- meghiúsulási kötbér: 15 %;
- teljesítési biztosíték: a tervezési díj 5 % ,- Ft;
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Tender-Co Gazdasági Szervező és
Vagyonkezelő Kft. székhelye (1117 Budapest, Galambóc u. 22.) Tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésben
megjelölt személyek vehetnek részt. Ajánlatkérő a bontás során alkalmazza a Kbt.68. § (1), (4) és
(6) bekezdéseit.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátása: 1.1.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet
a Kbt. 57. § (2) bekezdés szerinti kötelezettségre, miszerint a közbeszerzési dokumentumokat
ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak
elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig (a közbeszerzési dokumentumok
előbbiek szerinti elérése [letöltése] az eljárásban való részvétel feltétele). Közös ajánlattétel esetén
elegendő, ha a közbeszerzési dokumentumokat a közös ajánlattevők egyik tagja eléri.
1.2.) A jelen ajánlati felhívást kiegészítő Kbt. 57. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti
közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek a
Közbeszerzési Hatóság által vezetett Közbeszerzési Adatbázisban, az ajánlatkérőhöz rendelt jelen
„összevont_EÜ_rendelőintézet_tervezési_szolgáltatás_2018” megnevezésű (KBE eljárás azonosító:
KBE-03727/2018) közbeszerzési eljárás adatlapján.
1.3.) A közbeszerzési dokumentumok elérését (letöltését) az ajánlatkérő részére haladéktalanul
igazolni kell a közbeszerzési dokumentumokban megadott és teljes körűen kitöltött igazoló lap
titkarsag@tenderco.hu e-mail címre történő megküldésével. Az ajánlatkérő az így megküldött
igazoló lap átvételének időpontját tekinti a közbeszerzési dokumentumok elérésének időpontjának
és az igazoló lapban megadott gazdasági szereplőt tekinti az eljárás iránt érdeklődő gazdasági
szereplőnek, akit a Kbt. 57. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése, az esetleges
kiegészítő tájékoztatás, illetve az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítása
vonatkozásában figyelembe vesz.
2.) Ajánlattevőnek előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat csatolását. Az ajánlat további
tartalmi és formai előírásait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
3.) Ajánlattevőnek az értékelési szempontok között feltüntetett 2.) részszempont alátámasztásául a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett Szakmai ajánlatot kell csatolnia.
4.) Ajánlatkérő a következő alkalmassági feltételek tekintetében a minősített ajánlattevőknél
szigorúbb követelményeket állapított meg: III.1.2) és III.1.3) valamennyi rendelkezése.
5.) A jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség tényleges időtartama a Kbt. 81.
§ (11) bekezdés előírása szerint annak kezdetétől számított 30 nap.
6.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet létrehozását közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőktől.
7.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati
biztosítékkal kapcsolatos előírásokat a felhívásban a III.1.2.) pontban részletezzük.
8.) Ajánlatkérő a jelen eljárás vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésben
foglaltakat, figyelemmel a Kbt. 81. § (6) bekezdésben foglaltakra.

9.) A II.1.5.) és a II.2.6.) pontokban megadott érték technikai jellegű adat, az adat szerepeltetése
kizárólag azt célozza, hogy a hirdetmény feladható legyen a TED-be.
10.) Az értékelési pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
11.) A pontozás módszere: a legjobb ajánlat megkapja a max. 10 pontot, a tőle kedvezőtlenebb
ajánlat pontszáma a legjobbhoz viszonyított relatív arányosítással kerül meghatározásra. Az 1.
részszempontnál Ajánlatkérő a fordított arányosítás, a 2. részszempontnál Ajánlatkérő az egyenes
arányosítás szabályai szerint jár el. A pontozás módszerének részletes ismertetését Ajánlatkérő a
KD-okban adja meg.
12.) A II.2.7.) ponthoz: a nyertes ajánlattevő szerződéses fő feladatai a kivitelezés műszaki átadásátvételéig tart (ennek tervezett időtartama került feltüntetésre a II.2.7. pontban).
13.) Ajánlatkérő az eljárása során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3)
bekezdés szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Budapest Főváros Kormányhivatala (6085/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemzeti azonosítószám: AK10173
Postai cím: Váci utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Keve Balázs
Telefon: +36 18960731
E-mail: keve.balazs@bfkh.gov.hu
Fax: +36 12885223
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/budapest
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/budapest
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: www.aponius.com,http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/
kozbeszerzesi-eljarasok (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Aponius Consulting Kft. (Lebonyolító szervezet)
Nemzeti azonosítószám: SU12841
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Gacsályi Béla, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(lajstromszám 00346)
Telefon: +3616136604
E-mail: kozbeszerzes@aponius.com
Fax: +3617996506
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aponius.com
A felhasználói oldal címe (URL): www.aponius.com
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Aponius Consulting Kft. (Lebonyolító szervezet)
Nemzeti azonosítószám: SU12841
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Gacsályi Béla, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(lajstromszám 00346)
Telefon: +3616136604
E-mail: kozbeszerzes@aponius.com
Fax: +3617996506
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aponius.com
A felhasználói oldal címe (URL): www.aponius.com
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános állami igazgatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Oltóanyag és gyógyszer beszerzése Budapest Főváros Kormányhivatala részére - 2018"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás megkötése Oltóanyag és gyógyszer beszerzése Budapest Főváros Kormányhivatala
részére 30. részben
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Hastífusz elleni Poliszacharid vakcina-ATC kód: J07AP03
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33651600-4

További tárgyak:
33651650-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Hastífusz elleni Poliszacharid vakcina
ATC kód: J07AP03
Mennyiség: 1800 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított, legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012. (II. 16.) Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO TRS No. 840. „Requirements for Vi
polysaccharide typhoid vaccine” előírásainak. Ha nem felel meg a Kbt.73.§ (1)bek.e) pontja alapján
érvénytelen az ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: Kombinált Diphtheria, Tetanus, Acelluláris Pertussis és Inaktivált Poliomyelitis (adszorbeált)
vakcina felnőttek emlékeztető oltására- ATC kód: J07CA02
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33651600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Kombinált Diphtheria, Tetanus, Acelluláris Pertussis és Inaktivált Poliomyelitis
(adszorbeált) vakcina felnőttek emlékeztető oltására
ATC kód: J07CA02
Mennyiség: 1100 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított, legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
További információ: 16/2012.(II.16.)Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO TRS673 ill. 745.
„Requirements for Poliomyelitis Vaccines (inactivated)” (Requirements for Biological Substances
No.2. revised) és a WHO TRS800 „Requirements for Diphteria, Tetanus, Pertussis and Combined
vaccines” (requirements No.8. and 10. revised) előírásainak.Kbt.73.§(1)bek.e)érvénytelen,ha nem felel meg.
II.2.1)
Elnevezés: Kombinált Diphteria, Tetanus és Acelluláris Pertussis elleni vakcina felnőttek és serdülők
számára (emlékeztető oltás)- ATC kód: J07AJ52
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33651640-6

További tárgyak:
33651610-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Kombinált Diphteria, Tetanus és Acelluláris Pertussis elleni vakcina felnőttek és
serdülők számára (emlékeztető oltás)
ATC kód: J07AJ52
Mennyiség: 500 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított, legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL:
Egy adag (0,5 ml) tartalma:
Diphtheria toxoid1 legalább 2 nemzetközi egység (NE) (2,5 Lf)
Tetanus toxoid1 legalább 20 nemzetközi egység (NE) (5 Lf)
Bordetella pertussis antigének
Pertussis toxoid1 8 mikrogramm
Filamentózus hemagglutinin1 8 mikrogramm
Pertaktin1 2,5 mikrogramm
1 hidratált alumínium hidroxidhoz [Al(OH)3] 0,3 milligramm Al3+
és alumínium foszfáthoz (AlPO4) kötött
0,2 milligramm Al3+
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.

Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012.(II.16.)Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO TRS No. 800. „Requirements for
Diphteria, Tetanus, Pertussis and Combined vaccines” és a WHO TRS 878, 1998 Annex 2 „Guidelines
for the production and control of the acellular pertussis component of monovalent or combined
vaccines”előírásainak. Ha nem felel meg a Kbt.73.§ (1)bek.e) szerint érvénytelen az ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: Kombinált Diphteria, Tetanus és Acelluláris Pertussis elleni vakcina felnőttek és serdülők
számára (emlékeztető oltás)- ATC kód: J07AJ52
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33651600-4

További tárgyak:
33651610-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Kombinált Diphteria, Tetanus és Acelluláris Pertussis elleni vakcina felnőttek és
serdülők számára (emlékeztető oltás)
ATC kód: J07AJ52
Mennyiség: 500 db

További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított, legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL
Egy adag (0,5 ml) tartalma:
Diftéria toxoid legalább 2 NE (2 Lf)
Tetanusz toxoid legalább 20 NE (5 Lf)
Pertusszisz antigének
Pertusszisz toxoid 2,5 mikrogramm
Filamentózus hemagglutinin 5 mikrogramm
Pertaktin 3 mikrogramm
2-es és 3-as típusú fimbria 5 mikrogramm
Alumínium-foszfáthoz adszorbeálva 1,5 mg (0,33 mg alumínium)
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012.(II.16.)Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO TRS No. 800. „Requirements for
Diphteria, Tetanus, Pertussis and Combined vaccines” és a WHO TRS 878, 1998 Annex 2 „Guidelines

for the production and control of the acellular pertussis component of monovalent or combined
vaccines”előírásnak.Kbt.73.§(1)bek.e)érvénytelen,ha nem felel meg.
II.2.1)
Elnevezés: Kombinált Diphtheria, Tetanus, és Inaktivált Poliomyelitis elleni adszorbeált, csökkentett antigén
tartalmú vakcina- ATC kód: J07CA01
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33651620-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Kombinált Diphtheria, Tetanus, és Inaktivált Poliomyelitis elleni adszorbeált,
csökkentett antigén tartalmú vakcina
ATC kód: J07CA01
Mennyiség: 100 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012.(II.16.)Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO TRS980: Recommendations to assure the
quality, safety and efficacy of DT-based comb. vaccines és az Európai Gyógyszerkönyv 07/2014:2764
monográfia követelményeinek, ill. a WHO TRS 673, 745. „Requirements for Poliomyelitis Vaccines
(inact.)” (Requirements for Biological Subst. No.2. revised) előírásnak, ha nem Kbt.73.§(1)bek.e)érvénytelen.
II.2.1)
Elnevezés: Tetanusz toxoid vakcina- ATC kód: J07AM01
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33651600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Tetanusz toxoid vakcina
ATC kód: J07AM01
Mennyiség: 8 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított, legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012.(II.16.)Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO „Recommendations to assure the quality, safety
and efficacy of tetanus vaccines (adsorbed) Replacement of Annex 2 of WHO Technical Report Series, No.
800, and Annex 5 of WHO Technical Report Series, No. 927” előírásainak. Kbt.73.§(1)bek.e)érvénytelen,ha
nem felel meg.
II.2.1)
Elnevezés: Kombinált kanyaró + rubeola + mumpsz élő vírus vakcina - ATC kód: J07BD52
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33651600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Kombinált kanyaró + rubeola + mumpsz élő vírus vakcina
ATC kód: J07BD52
Mennyiség: 200 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL
Feloldást követően 1 adag (0,5 ml) tartalma:
Élő, gyengített kanyaró vírus1 (Schwarz törzs) legalább 103,0 CCID503
Élő, gyengített mumpsz vírus1 (RIT 4385 törzs, Jeryl Lynn törzsből előállított) legalább 103,7 CCID503
Élő, gyengített rubeola vírus2 (Wistar RA 27/3 törzs) legalább 103,0 CCID503
1csirkeembrió sejteken előállított
2humán diploid (MRC-5) sejteken előállított
3sejtkultúra fertőző adag 50%
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012.(II.16.)Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO Tech. Rep. Ser. No. 840. Requirements for
Measles Mumps and Rubella Vaccines and Combined Vaccine (Live) Adopted 1994. (Requirements for
Biological Substances No. 47.) előírásainak.Kbt.73.§(1)bek.e)érvénytelen,ha nem felel meg.
II.2.1)
Elnevezés: Kombinált kanyaró + rubeola + mumpsz élő vírus vakcina - ATC kód: J07BD52
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33651600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Kombinált kanyaró + rubeola + mumpsz élő vírus vakcina
ATC kód: J07BD52
Mennyiség: 200 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL
Feloldást követően 1 adag (0,5 ml) tartalma:
Enders-féle Edmonston törzshöz tartozó morbillivírus1 (élő, attenuált) ≥ 1x103 CCID50*
Jeryl Lynn törzshöz tartozó mumpszvírus1 (élő, attenuált) ≥ 12,5x103 CCID50*
Wistar RA 27/3 törzshöz tartozó rubeolavírus2 (élő, attenuált) ≥ 1x103 CCID50*
*a sejtkultúra 50%-át megfertőző adag.
1csirkeembrió sejteken előállítva.
2humán diploid tüdő fibroblast sejteken (WI-38) előállítva.
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.

Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012.(II.16.)Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO Tech. Rep. Ser. No. 840. Requirements for
Measles Mumps and Rubella Vaccines and Combined Vaccine (Live) Adopted 1994. (Requirements for
Biological Substances No. 47.) előírásainak.Kbt.73.§(1)bek.e)érvénytelen,ha nem felel meg.
II.2.1)
Elnevezés: Hepatitis A vakcina felnőttek részére, 1440 Elisa Egység Hepatitis A vírus tartalommal - ATC kód:
J07BC02
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33651600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Hepatitis A vakcina felnőttek részére, 1440 Elisa Egység Hepatitis A vírus tartalommal
ATC kód: J07BC02
Mennyiség: 1200 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.

Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012.(II.16.)Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO TRS No. 858., Requirements for
hepatitis A vaccine (inactivated), valamint az Európai Gyógyszerkönyv 07/2015:1107 monográfia
követelményeinek.Kbt.73.§(1)bek.e)érvénytelen,ha nem felel meg.
II.2.1)
Elnevezés: Hepatitis A vakcina gyermekek és serdülők részére, 720 Elisa Egység Hepatitis A vírus
tartalommal-ATC kódJ07BC02
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33651600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Hepatitis A vakcina gyermekek és serdülők részére, 720 Elisa Egység Hepatitis A
vírus tartalommal
ATC kód: J07BC02
Mennyiség: 60 db

További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012. (II. 16.) Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a Requirements for hepatitis A vaccine (inactivated)
Requirements for Biological Substances No. 49. WHO TRS No. 858. 1995. és az Európai Gyógyszerkönyv
07/2015:1107 monográfia követelményeinek.Kbt.73.§(1)bek.e)érvénytelen,ha nem felel meg.
II.2.1)
Elnevezés: Hepatitis A vakcina gyermekek és serdülők részére, 80 antigén egység Hepatitis A vírus
tartalommal-ATC kód: J07BC02
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33651600-4

NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Hepatitis A vakcina gyermekek és serdülők részére, 80 antigén egység Hepatitis A
vírus tartalommal
ATC kód: J07BC02
Mennyiség: 60 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012. (II. 16.) Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a Requirements for hepatitis A vaccine (inactivated)
Requirements for Biological Substances No. 49. WHO TRS No. 858. 1995. és az Európai Gyógyszerkönyv
07/2015:1107 monográfia követelményeinek.Kbt.73.§(1)bek.e)érvénytelen,ha nem felel meg.
II.2.1)

Elnevezés: Hepatitis A vakcina felnőttek részére, 160 antigén egység Hepatitis A vírus tartalommal - ATC
kód: J07BC02
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33651600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Hepatitis A vakcina felnőttek részére, 160 antigén egység Hepatitis A vírus
tartalommal
ATC kód: J07BC02
Mennyiség: 200 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012. (II. 16.) Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO TRS No. 858., Requirements for
hepatitis A vaccine (inactivated), valamint az Európai Gyógyszerkönyv 07/2015:1107 monográfia
követelményeinek.Kbt.73.§(1)bek.e)érvénytelen,ha nem felel meg.
II.2.1)
Elnevezés: Rekombináns Hepatitis B elleni vakcina felnőttek részére- ATC kód: J07BC01
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33651600-4

További tárgyak:
33651680-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Rekombináns Hepatitis B elleni vakcina felnőttek részére
ATC kód: J07BC01
Mennyiség: 1000 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1, vagy 100x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012. (II. 16.) Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a „Recommentations to Assure the Quality, Safety
and Efficacy of Recombinant Hepatitis B Vaccines.” Proposed replacement ot: TRS 786, Annex 2 and
TRS 889, Annex 4 (2010) TRS 978, valamint az Európai Gyógyszerkönyv 07/2011:1056 monográfia
követelményeinek.Kbt.73.§(1)bek.e)érvénytelen,ha nem felel meg.
II.2.1)
Elnevezés: Rekombináns hepatitisz B elleni vakcina gyermekek részére- ATC kód: J07BC01
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33651600-4

További tárgyak:
33651680-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Rekombináns hepatitisz B elleni vakcina gyermekek részére
ATC kód: J07BC01
Mennyiség: 20 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított, legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012. (II. 16.) Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO „Recommendations to Assure the Quality,
Safety and Efficacy of Recombinant Hepatitis B Vaccines.” Proposed replacement of: TRS 786, Annex 2 and
TRS 889 Annex 4 (2010) és az Európai Gyógyszerkönyv 07/2011:1056 monográfia követelményeinek. Ha
nem felel meg Kbt.73.§(1) bek. e) szerint érv.telen az ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: Kombinált Hepatitis A és B elleni vakcina felnőttek részére- ATC kód: J07BC20
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33651600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Kombinált Hepatitis A és B elleni vakcina felnőttek részére
ATC kód: J07BC20
Mennyiség: 1200 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012.(II.16.)Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a Requirements for hepatitis A (inactivated)
(Requirements for Biol.Subst.No49.) WHO TRS858. 1995. és a termelő ország nemz. kontroll hatósága
által előírt feltételeknek és a WHO TRS786. „Requirements for hepatitis B Vaccines made by recomb. DNA
techniques in yeast” (Requirements for Biol.Subst.No45.) előírásainak.Ha nem Kbt.73.§(1)e)érv.telen.
II.2.1)
Elnevezés: Kombinált Hepatitis A és B elleni vakcina gyermekek részére - ATC kód: J07BC20
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33651600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Kombinált Hepatitis A és B elleni vakcina gyermekek részére
ATC kód: J07BC20
Mennyiség: 60 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012.(II.16.)Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a Requirements for hepatitis A (inactivated)
(Requirements for Biol.Subst.No49.) WHO TRS858. 1995. és a termelő ország nemz. kontroll hatósága
által előírt feltételeknek és a WHO TRS786. „Requirements for hepatitis B Vaccines made by recomb. DNA
techniques in yeast” (Requirements for Biol.Subst.No45.) előírásainak,ha nem Kbt.73.§(1)e)érv.telen.
II.2.1)
Elnevezés: Meningococcus elleni négykomponensű, konjugált vakcina - ATC kód: J07AH08
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33651600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Meningococcus elleni négykomponensű, konjugált vakcina
ATC kód: J07AH08
Mennyiség: 1000 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL:
Egy adag (0,5 ml feloldott vakcina) tartalma:
(Eredetileg a por tartalmazza)
- A csoportú Meningococcus oligoszacharid: 10 mikrogramm
Corynebacterium diphtheriae CRM197 proteinhez konjugálva: 16,7-33,3 mikrogramm
(Eredetileg az oldat tartalmazza)
- C csoportú Meningococcus oligoszacharid: 5 mikrogramm
Corynebacterium diphtheriae CRM197 proteinhez konjugálva: 7,1-12,5 mikrogramm
- W135 csoportú Meningococcus oligoszacharid: 5 mikrogramm
Corynebacterium diphtheriae CRM197 proteinhez konjugálva: 3,3-8,3 mikrogramm
- Y csoportú Meningococcus oligoszacharid: 5 mikrogramm
Corynebacterium diphtheriae CRM197 proteinhez konjugálva: 5,6-10,0 mikrogramm

Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012.(II.16.)Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO TRS 924, 2004, Annex2; WHO TRS 926,
2004, Annex3; WHO TRS 962, 2011, Annex2; WHO TRS 963, 2011, Annex2 és a Ph. Eur. 01/2008 2112
monográfiájának.Kbt.73.§(1)bek.e)érvénytelen,ha nem felel meg.
II.2.1)
Elnevezés: Meningococcus elleni négykomponensű, konjugált vakcina- ATC kód: J07AH08
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33651600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Meningococcus elleni négykomponensű, konjugált vakcina
ATC kód: J07AH08
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV): 33651600-4
Mennyiség: 1000 db
További információk:

Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
Feloldás után 1 (0,5 ml-es) adagban:
Neisseria meningitidis A csoport poliszacharid* 5 mikrogramm
Neisseria meningitidis C csoport poliszacharid* 5 mikrogramm
Neisseria meningitidis W-135 csoport poliszacharid* 5 mikrogramm
Neisseria meningitidis Y csoport poliszacharid* 5 mikrogramm
*tetanusztoxoid hordozófehérjéhez konjugálva 44 mikrogramm
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012. (II. 16.) Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO TRS 924, 2004, Annex2; WHO TRS 926,
2004, Annex3; WHO TRS 962, 2011, Annex2; WHO TRS 963, 2011, Annex2 és a Ph. Eur. 01/2008 2112
monográfiájának.Kbt.73.§(1)bek.e)érvénytelen,ha nem felel meg.
II.2.1)
Elnevezés: Sárgaláz elleni vakcina - ATC kód: J07BL01
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33651600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Sárgaláz elleni vakcina
ATC kód: J07BL01
Mennyiség: 500 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012. (II. 16.)Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO Techn. Rep. Ser. No. 872 (1998).
„Requirements for Yellow Fever Vaccine” (Requirements for Bioligcal Substances No. 3. Revised 1995.
(WHO TRS 872/1998.) előírásainak. Kbt.73.§(1)bek.e)érvénytelen,ha nem felel meg.

II.2.1)
Elnevezés: Human veszettség elleni vakcina (inaktivált)- ATC kód: J07BG01
Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33651600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Human veszettség elleni vakcina (inaktivált)
ATC kód: J07BG01
Mennyiség: 200 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL
1 dózis (0,5 ml) összetétele:
Rabies vírus* (Wistar Rabies PM/WI38 1503-3M törzs, inaktivált) legalább 2,5 NE**
* VERO sejteken előállítva
** NE: Nemzetközi Egység. A hatóértéket egereken végzett NIH teszttel határozzák meg.
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO TRS760, Annex9 „Requirements for Rabies
Vaccine (inact.) for Human Use Produced on Cont. Cell Lines”, WHO TRS840, Annex4 „Requirements
for Rabies Vaccine for Human Use”(am. 1992), a WHO TRS941, Annex2 „Recommendations for inact.
rabies vaccine for human use produced in cell substrates and embryonated eggs” előírásainak,ha nem
Kbt.73§(1)e)érvtelen.
II.2.1)
Elnevezés: Human veszettség elleni vakcina (inaktivált)- ATC kód: J07BG01
Rész száma: 21
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33651600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Human veszettség elleni vakcina (inaktivált)
ATC kód: J07BG01
Mennyiség: 200 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL
Feloldás után 1 injekciós üveg (1,0 ml) tartalma:
Veszettség vírus* (inaktivált, Flury LEP törzs)………………………….≥ 2,5 NE
* tisztított csirkeembrió sejteken (PCEC, purified chick embryo cells) előállítva
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO TRS760, Annex9 „Requirements for Rabies
Vaccine (inact.) for Human Use Produced on Cont. Cell Lines”, WHO TRS840, Annex4 „Requirements
for Rabies Vaccine for Human Use”(am. 1992), a WHO TRS941, Annex2 „Recommendations for inact.
rabies vaccine for human use produced in cell substrates and embryonated eggs” előírásainak,ha nem
Kbt.73§(1)e)érvtelen.
II.2.1)
Elnevezés: Kullancsencephalitis elleni vakcina felnőttek részére, K23 törzs kullancsencephalitis vírus
tartalommal - ATC kód: J07BA01
Rész száma: 22
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33651600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Kullancsencephalitis elleni vakcina felnőttek részére, K23 törzs kullancsencephalitis
vírus tartalommal
ATC kód: J07BA01
Mennyiség: 160 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012. (II. 16.) Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO „Requirements for tick-borne encephalitis
vaccine (inactivated); Adopted 1997, TRS No 889, Annex 2.” előírásainak és az Európai Gyógyszerkönyv
01/2008:1375 monográfia követelményeinek.Kbt.73.§(1)bek.e)érvénytelen,ha nem felel meg.
II.2.1)
Elnevezés: Kullancsencephalitis elleni vakcina gyermekek részére, K23 törzs kullancsencephalitis vírus
tartalommal - ATC kód: J07BA01
Rész száma: 23
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33651600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Kullancsencephalitis elleni vakcina gyermekek részére, K23 törzs kullancsencephalitis
vírus tartalommal
ATC kód: J07BA01
Mennyiség: 20 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012. (II. 16.)Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO „Requirements for tick-borne encephalitis
vaccine (inactivated); Adopted 1997, TRS No 889, Annex 2.” előírásainak és az Európai Gyógyszerkönyv
01/2008:1375 monográfia követelményeinek.Kbt.73.§(1)bek.e)érvénytelen,ha nem felel meg.
II.2.1)
Elnevezés: Kullancsencephalitis elleni vakcina felnőttek részére, Neudörfl törzs kullancsencephalitis vírus
tartalommal - ATC kód: J07BA01
Rész száma: 24
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33651600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Kullancsencephalitis elleni vakcina felnőttek részére, Neudörfl törzs
kullancsencephalitis vírus tartalommal
ATC kód: J07BA01
Mennyiség: 40 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.

Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012. (II. 16.) Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a Requirements for tick-borne encephalitis vaccine
(inactivated), Adopted 1997, TRS No 889, valamint az Európai Gyógyszerkönyv 01/2008:1375 monográfia
követelményeinek.Ha nem felel meg a Kbt.73.§ (1)bek.e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: Kullancsencephalitis elleni vakcina gyermekek részére, Neudörfl törzs kullancsencephalitis vírus
tartalommal - ATC kód: J07BA01
Rész száma: 25
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33651600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Kullancsencephalitis elleni vakcina gyermekek részére, Neudörfl törzs
kullancsencephalitis vírus tartalommal
ATC kód: J07BA01
Mennyiség: 12 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012. (II. 16.) Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a Requirements for tick-borne encephalitis vaccine
(inactivated), Adopted 1997, TRS No 889, valamint az Európai Gyógyszerkönyv 01/2008:1375 monográfia
követelményeinek. Ha nem felel meg a Kbt.73.§ (1)bek.e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: Pneumococcus elleni poliszacharid vakcina - ATC kód: J07AL01
Rész száma: 26
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33651600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Pneumococcus elleni poliszacharid vakcina

ATC kód: J07AL01
Mennyiség: 10 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012. (II. 16.) Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie az Európai Gyógyszerkönyv 04/2016: 0966
monográfia követelményeinek.Ha nem felel meg a Kbt.73.§ (1)bek.e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: Pneumococcus elleni konjugált vakcina- ATC kód: J07AL02
Rész száma: 27
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33651600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Pneumococcus elleni konjugált vakcina
ATC kód: J07AL02

Mennyiség: 40 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított, legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012. (II. 16.) Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO „Recommendations to assure the quality,
safety and efficacy of pneumococcal conjugate vaccines Replacement of WHO Technical Report Series, No.
927, Annex 2” előírásainak.Ha nem felel meg a Kbt.73.§ (1)bek.e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: Négykomponensű, influenza elleni „split” vakcina - ATC kód: J07BB02
Rész száma: 28
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33651600-4

További tárgyak:

33651660-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Négykomponensű, influenza elleni „split” vakcina
Hatóanyag tartalom: A WHO és az EMA által ajánlott, adott szezonra vonatkozó vírustörzsek (split vakcina),
amelynek 6 hónapos kortól adhatónak kell lennie.
ATC kód: J07BB02
Mennyiség: 100 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított, legalább 6 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012. (II. 16.) Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO WER-ben közzétett Influenza vakcina aktuális
influenza szezonra vonatkozó törzsösszetétel ajánlásának.Ha nem felel meg a Kbt.73.§ (1)bek.e) pontja
alapján érvénytelen az ajánlat.

II.2.1)
Elnevezés: Járványos gyermekbénulás (poliomielitisz) elleni vakcina - ATC kód: J07BF
Rész száma: 29
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33651600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Járványos gyermekbénulás (poliomielitisz) elleni vakcina
ATC kód: J07BF
Mennyiség: 160 db
További információk:
Kiszerelés: 1x1 adagos fecskendős, vagy ampullás kiszerelésben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben ampullás kiszerelésű terméket szállít ki, akkor
ahhoz mellékel az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.
Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított, legalább 9 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
16/2012. (II. 16.) Kr. Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO „Recommendations to assure the quality,
safety and efficacy of poliomyelitis vaccines (inactivated) Replacement of Annex 2 of WHO Technical Report
Series, No. 910” előírásainak.Ha nem felel meg a Kbt.73.§ (1)bek.e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: Malária megelőzésére kombinált, atovakon+proguanil tartalmú gyógyszer - ATC kód: P01BB51
Rész száma: 30
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Malária megelőzésére kombinált, atovakon+proguanil tartalmú gyógyszer
ATC kód: P01BB51
Mennyiség: 1000 doboz
További információk:
Kiszerelés: dobozonként 12 tabletta. Az alábbi hatóanyagtartalom tablettánként értendő
Hatóanyagtartalom: 250 mg atovakon; 100 mg proguanil-hidroklorid
Felhasználhatóság: A gyógyszernek a beszállítástól számított legalább 24 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lehetővé teszi árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adását.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt mértéke a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható. Az üzleti titokra vonatkozóan Ajánlattevő
nyilatkozatának benyújtása szükséges.
Amennyiben Ajánlattevő nem ajánl meg rabattot, a rabattra vonatkozó táblázat nem releváns.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
16/2012. (II. 16.) Korm. rend.Az érvényesség feltétele,hogy a gyógyszer rendelkezik tablettánként 250 mg
atovakon; 100 mg proguanil-hidroklorid hatóanyaggal.
Amennyiben nem felel meg fenti követelménynek a Kbt. 73.§ (1)bekezdés e)pontja alapján érvénytelen az
ajánlat.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: K1. Valamennyi részre vonatkozóan érvényes feltétel:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya
alá tartozik.
A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadóak: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a
321/2015. (X.30.) Kr. 1. §-a és 3. §-a valamint a 4. § bekezdése.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) és (11) bekezdésére tekintettel a 321/2015. (X. 30.)
Kr. 8-16. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolni Ajánlattevőnek.
Ajánlattevőnek Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) pontja tekintetében a Kr. 8. § i) pont ib) és
ic) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gb) és gc) alpontjában foglaltak szerint szükséges igazolni a
kizáró okok fenn nem állását.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró
okok [62. §] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett
be; figyelemmel a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
Ajánlatkérő a Kbt.73.§ (4)-(5) alapján előírja, hogy az Ajánlattevő tájékozódjon a környezetvédelmi,
szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése
során meg kell felelni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és
pénzügyi alkalmasságra vonatkozó követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. Az alkalmasság
minimumkövetelményei valamennyi rész tekintetében:
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdései, továbbá a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései.
Ajánlattevőnek, (közös ajánlattevőknek) csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.
§ (1) bekezdése i) pontja alapján elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító
szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő
hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel az ajánlati felhívásban megjelölt leírásnak
vagy szabványnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az oltóanyag/gyógyszer
vonatkozásában forgalomba hozatali engedéllyel vagy forgalmazási jogosultsággal, vagy azzal
egyenértékű engedéllyel (például kontingens engedély), valamint nagykereskedői engedéllyel.
Amennyiben Ajánlattevő nem rendelkezik az e bekezdésben leírt dokumentumokkal, úgy ajánlata a
Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.
Az ajánlathoz szükséges csatolni Ajánlattevő nyilatkozatát a forgalomba hozatali engedélyről
vagy azzal egyenértékű engedélyről (pl. kontingens engedély), forgalmazási jogosultságról,

nagykereskedőkről vezetett nyilvántartásban való szereplésről és idegen nyelvű forgalomba hozatali
engedély esetén a felelős fordítást, a jogosulttól származó meghatalmazást
Ajánlattevőnek adott esetben az egyenértékűségről nyilatkoznia kell és azt csatolnia szükséges az
ajánlathoz.
Amennyiben nincs lehetőség a forgalomba hozatali engedélyt vagy azzal egyenértékű engedélyt
(például kontingens engedély), forgalmazási jogosultságot közhiteles nyilvántartásban ellenőrizni, azt
az ajánlathoz szükséges csatolni.
Igazolási mód valamennyi részajánlat tekintetében a Kbt. 69. §. (4)-(6) és (11) bekezdésében és a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § -ban foglaltak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevők) ha
nem rendelkezik a megajánlott komplett oltóanyag/gyógyszer esetén az érvényes, az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, azaz OGYÉI által, illetve az Európai Bizottság
által kiadott forgalomba hozatali engedéllyel vagy ezzel egyenértékű engedéllyel/tanúsítvánnyal
(például kontingens engedély).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem fizet.A számla ellenértékét AK az igazolt teljesítést követően átutalással fizeti ki a
Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek és a Ptk.6:130. § (1)-(2) bek. szerint 30 napon belül.Késedelmi kötbér:
minden késedelmesen eltelt naptári nap után a késedelmesen szállított Termék nettó ellenértékének 1
%-a.A késedelmi kötbér maximális mértéke a késedelmesen szállított Termék nettó ellenértékének 20%a.Meghiúsulási kötbér:Amennyiben az Eljárás második része eredményeképpen küldött megrendelés,
vagy az egyedi szerződés teljesítése az AT érdekkörében felmerült okból meghiúsul,v ellehetetlenül,ill.AT
késedelme a 20 napot meghaladja,meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.A meghiúsulási kötbér mértéke a
le nem szállított Termékek nettó ellenértékének 25%-a.A jelen pontban foglalt feltételek valamennyi részre
irányadóak.A részletes fizetési feltételeket a közb. dok.és a KM tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Budapest Főváros Kormányhivatala Nemzetközi Oltóhelyén az egészségügyi ellátás
zavartalan és folyamatos biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy az oltóanyagok a lehető
legrövidebb időn belül rendelkezésre álljanak. Jelenleg több oltóanyag nincs készleten, mely az
ellátást akadályozza, erre való tekintettel szükséges az eljárás tárgyát képező termékek sürgős és
mihamarabbi beszerzése, hiszen a késlekedés akár emberéleteket is veszélyeztethet.
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Aponius Consulting Kft. 1072
Budapest, Rákóczi út 42. (EMKE székház) 9.emelet
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(2), valamint (4)-(6)
bekezdéseiben foglaltak szerint.
A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők,
valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő
ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek
lehetnek jelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
AK alkalmazza a Kbt.19. § (2) - (3); 28.§ 35.§; 47. § (2); 56.§; 62. §(1)-(2); 66.§ (2),(4) és (5);
64.§; 65.§ (1)-(11);65.§ (7); 67.§ (4); 68. §; 69. § (4), (7) és (11); 71.§; 73.§ (1) és (4)-(5); 74. §
(1); 76.§ (2) a) pont;81.§ (5); 104. § (7); 105.§ (1) b) pont; 131.§ (1)-(9); 135. § (1), (5),(6),(10);
136.§; 143. § (1) - (3). Ptk. 6:130. § (1) - (2); 6:155. §;6:187. §; 6:187. § (1) - (2). Ptk. 6:213. §.
321/2015.(X.30) Kr. 1. §(1), 2. § (5); 3.§; 4.§; 5.§(1), 6. §; 7. §; 8.§ -16.§;13.§;21.§(1)a)pont,21/
A.§;22.§(1)-(3);24.§;30.§(4).16/2012.(II.16.)Kr. rendelk. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)
bekezdését. AK nem teszi lehetővé a nyertes AT-nek, hogy a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezetet hozzanak létre. AT-nek be kell nyújtania a 2006.évi V.tv 9.§.(1) szerinti
cégaláírási nyilatkozatát vagy aláírás-mintát. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetén a 321/2015.(X.30) Kr. 13.§-ban szereplő iratokat vagy ha változásbejegyzési eljárás nincs
folyamatban a nemleges nyilatkozatot kell benyújtani. AK az eljárás során alkalmazza a Kbt. 81. §
(5) bekezdését. FAKSZ: Gacsályi Béla(00346). KM második részére vonatkozó eljárási szabályokat
a KD tartalmazza. A közvetlen megrendelés és a konzultáció részletesen a KD-ban kerültek
rögzítésre. Az AK az egyes oltóanyagok specifikációját részenként adta meg. A megajánlott és

szállítandó oltóanyagoknak teljes mértékben meg kell felelniük az egyes oltóanyagokra vonatkozó
specifikációban és az alábbiakban foglaltaknak, ennek igazolására AT-nek az ajánlata részeként
csatolni szükséges minden termék vonatkozásában egy műszaki leírást. AT által benyújtott
műszaki leírásnak tartalmaznia kell a termék gyártójának megnevezését, a termék típusát, műszaki
paramétereit, főbb műszaki jellemzőit és valamennyi olyan adatot és információt, amelyből a
termék az eljárást megindító felhívásban és a KD-ban előírt műszaki követelményeknek való
megfelelősége megállapítható. A beszerzés tárgya vonatkozásában a műszaki követelményeknek
való megfelelőséget igazoló műszaki paramétereket a megajánlott műszaki leírásban teljes
körűen meg kell adni. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a KDban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történtek. AK a 321/2015. (X. 30.) Kr.46.§(3) bekezdése
alapján, azzal egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek kell igazolnia a
321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (4)-(6) bekezdései szerint. Valamennyi rész vonatkozásában felhívjuk
a figyelmet a következőkre: Az oltóanyagok szállítása során annak 2-8 °C közötti értékét, továbbá
a hűtőlánc folyamatosságát biztosítani kell. Szállítás során bekövetkező sérülésnek minősül, ha
megállapítható, hogy az oltóanyag hőmérséklete 2-8 °C közötti értéknek nem felel meg, illetve
a szállítás során, a csatolt szállítólevél alapján megállapítható, hogy a hűtőlánc folyamatossága
nem volt biztosított. A szállítás során az AT kötelezettsége az oltóanyagok Magyarországra történő
importálása során a szükséges - az EK vámjoga és a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló
2003. évi CXXVI. tv. előírása szerinti - vámigazgatási eljárás által megkövetelt kötelezettségek
teljesítése, valamint az AT kötelezettsége mindazon engedélyek beszerzése, amelyek az oltóanyag
hazai forgalmazásához szükségesek a mindenkor hatályos jogszabályok szerint. A leszállított
oltóanyagok összetételére, minőségére, tárolására, kezelésére, használatának módjára vonatkozóan
az oltóanyag elfogadott törzskönyvezési dokumentációja és az érvényes alkalmazási előírások
rendelkeznek. A megadott mennyiségek két évre (2018, 2019) vonatkoznak.A felhívás II.2.5
pontjaiban értékelési szempont tekintetében az ár alatt értendő az Egységár (db/doboz) adott
esetben rabattal csökkentve valamennyi részben.AK 321/2015.(X.30)Kr.30.§(4)alapján ajánlattevők
alk.felt. és igazolásait(III.1.2,III.1.3 pont)a Kr.28.§(3)szerinti szempontoknál szigorúbban hat. meg.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) hatodik rész XXI-XXII. fejezeti szerinti
jogorvoslati lehetőségek és eljárási szabályok vonatkoznak az eljárásra, jogorvoslati pontos
információ a Kbt. 148.§-ában található.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU

Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata (5689/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01276
Postai cím: Grassalkovich út 162
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1239
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Geiger Ferenc polgármester
Telefon: +36 12892100
E-mail: onkorm.kozbesz@soroksar.hu
Fax: +36 12892156
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.soroksar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.soroksar.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: www.kozbeszerzes.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: VMC Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Thököly út 114/B. félemelet 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Varga Endre
Telefon: +36 302027111
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.soroksar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: VMC Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Thököly út 114/B. félemelet 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Varga Endre
Telefon: +36 302027111
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.soroksar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek
kaszálása vállalkozási szerződés keretében.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77313000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása
vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek
kaszálása vállalkozási szerződés keretében.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77313000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzat közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- belterjes területek fűnyírása, gépi kaszálása évi min. 8 alkalommal: 28 400 m2-en
ebből intenzív zöldterület fenntartás, melyen fűnyírás évi 15-20 alkalommal: 5 150 m2-en
- külterjes területek gépi kaszálása/fűnyírása, parlagfű mentesítés évi 3 alkalommal: kb. 700 000 m²-en
- gyep, cserjék, virágágyak tápanyag utánpótlása
- őszi lomb összegyűjtése több ütemben a teljes fenntartási területről
- 8 450 m2 cserje, sövény, talajtakaró nyírása, gyommentesítése, takarítása
- 6 260 db egynyári virág kiültetése és fenntartása
- 9 300 db kétnyári virág kiültetése és fenntartása
- 1 200 db Canna kiültetése és fenntartása
- 1 500 db hagymás virág kiültetése és fenntartása
- 75 db kandeláber virágosítása és fenntartása (300 cserép futómuskátli)
- Polgármesteri Hivatal balkonládáinak virágosítása
- 600 m2 évelő fenntartása
- 1 500 db fa ápolása, gallyazása
- 400 db fa lajtkocsis öntözése évi min. 15 alkalommal
- parkok és fasorok komplett növényvédelme
- 13 db közterületi játszótér komplett üzemeltetése, karbantartása, ellenőrzése és szabványossági
felülvizsgálata, mely tartalmazza a 96 db játszóeszköz karbantartása, ellenőrzése és szabványossági
felülvizsgálatát a 78/2003. sz. GKM rendelet szerint
- kb. 200 db parkberendezési tárgy karbantartása, javítása
- 2 db szökőkút üzemeltetése
- 12 db modern köztéri ivókút üzemeltetése
- 7 db automata öntözőhálózat üzemeltetése, karbantartása 9 152 m²-en
- parkok öntözése tömlővel, szórófejjel a nem automata öntözött helyszíneken
- térvilágítás üzemeltetése
- kb. 5 000 m2 kiselemes térkő burkolat vegyszeres és mechanikus gyomirtása
- 4 600 m2 gyöngykavics, murva felület gondozása, gyommentesítése
- 880 m2 homokozó, homok felület fenntartása (lazítás, egyengetés, fertőtlenítés)
- 350 m2 fenyőkéreg burkolat egyengetése, gyommentesítése, pótlása
- hóeltakarítás és síkosságmentesítés kb. 6 000 m²-en
- köztisztasági munkák (szemétszedés, hulladékgyűjtők ürítése, kéziszerszámos parktakarítás)
- kommunális és kertészeti hulladékok elszállítása, elszállíttatása legális lerakóhelyre
- 6000 db sor és/vagy parkfa integrált térképkezelő szoftverrel történő szakmai felmérése, amely tartalmazza
a pontos helyszínt (utca, házszám, hrsz, GPS és EOV koordináta), fa környezetének felmérését, fa
megnevezését, fa állapotának felmérését, ápolási javaslatot, életkort, magasságot/törzsmagasságot, korona
állapotot, korona átmérőjét, törzsátmérőjét, fényképes dokumentálását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Éves erőforrás-felhasználási terv szakmai színvonala 30
2 Lakossági panasz-kezelési rendszer kidolgozottsága 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem kívánja
korlátozni a részvételre jelentkezők számát.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő azért nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, mivel a beszerzés tárgya szerinti munkák
és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki- és minőségbiztosítási paramétereik, időbeli tartamaik
alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, melyet több ajánlattevő azonos időben
nem tudna teljesíteni.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező,
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró
okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontja irányadó.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a részvételre jelentkező a részvételre
jelentkezésében előzetes igazolásként köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
(továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek
a részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi
jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD
szerinti nyilatkozatot a kizáró okok és az érintett alkalmassági követelmények tekintetében.
A részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A
nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a
részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD
benyújtásával a részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati
kötelezettségének.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr.
8-16. §-ai alapján jár el.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglalt rendelkezésekre (öntisztázás).

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételi jelentkezésben a P/1.P/4. alkalmassági követelmények tekintetében elegendő az EEKD szerinti egyszerű nyilatkozatot
benyújtani arról, hogy részvételre jelentkező, illetve adott esetben a kapacitást biztosító szervezet
az alkalmassági követelménynek megfelel. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az alábbi
dokumentumok benyújtása szükséges az ajánlattételi szakaszban:
P/1. Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. a) pontja alapján
a cégkivonata szerinti összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozatot (attól függően, hogy a
részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak) az alábbi tartalommal:
- bankszámla száma;
- mióta vezeti az adott bankszámlát;
- volt-e a bankszámlán sorbaállítás; ha volt, milyen időtartamban és összegben.
Ajánlatkérő sorbaállítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
P/2. Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontja alapján
az utolsó három lezárt pénzügyi évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójának (kiegészítő mellékletek nélküli) benyújtásával. Amennyiben az ajánlatkérő által
kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, és ennek tényéről a részvételi
jelentkező a részvételi jelentkezésben nyilatkozik, úgy a részvételi jelentkezésben nem szükséges
beszámoló csatolása, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi.
P/3. Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján
az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételről, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (közterületi
parkfenntartás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot.
P/4. Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. d) pontja alapján
a szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolást. Amennyiben az igazolásból
(biztosítási kötvényből) nem állapítható meg a felelősségbiztosítás érvényessége, fedezetigazolás
csatolása is szükséges, mely a biztosítási díj befizetését (a biztosítás díjrendezettségét) is igazolja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan a részvételi jelentkező, ha a
számlavezető pénzügyi intézmény(ei)től származó nyilatkozat(ok) szerint bármely számláján az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó
sorbaállítás volt.
P/2. Alkalmatlan a részvételi jelentkező, ha az utolsó három lezárt pénzügyi évben a mérleg szerinti
eredménye egynél többször negatív volt. Ha a részvételre jelentkező az előírt beszámolókkal
azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ez esetben az ajánlatkérő köteles a részvételre jelentkező
e pont szerinti pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt
a közbeszerzés tárgyából (közterületi parkfenntartás) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 300.000.000 Ft-ot.
P/3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben a teljes árbevétele nem éri el összesen a 400.000.000 Ft-ot, illetve akkor is alkalmatlan, ha
a közbeszerzés tárgyából (közterületi parkfenntartás) származó árbevétele nem éri el összesen a
300.000.000 Ft-ot.
P/4. Alkalmatlan a részvételi jelentkező, ha nem rendelkezik érvényes, a közbeszerzés tárgya
(közterületi parkfenntartás) szerinti kategóriába sorolható tevékenysége során okozott kár
megtérítésére vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek mértéke legalább 100.000.000
Ft/év és 50.000.000 Ft/káresemény.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételi jelentkezésben a M/1.M/4. alkalmassági követelmények tekintetében elegendő az EEKD szerinti egyszerű nyilatkozatot
benyújtani arról, hogy részvételre jelentkező, illetve adott esetben a kapacitást biztosító szervezet
az alkalmassági követelménynek megfelel. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az alábbi
dokumentumok benyújtása szükséges az ajánlattételi szakaszban:
M/1. Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján
és a 22. § (1)-(2) bekezdései szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
három évben (36 hónapban) teljesített, a felhívás III.1.3 pont alkalmasság minimumkövetelményei

rovat M/1. a) és b) alpontjában előírt követelményeknek megfelelő legjelentősebb referenciáit. A
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket vesz figyelembe.
Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat: a szerződést kötő másik fél adatait, a
szolgáltatás tárgyát, mennyiségét, megjelölve a szolgáltatással érintett terület nagyságát, a teljesítés
idejét (kezdő és befejező időpontját év és hónap megjelöléssel), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy
a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot
igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként (konzorciumban) végezte, az ismertetésben
szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban vett részt.
M/2. Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. i) pontja alapján
a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását.
A leíráshoz csatolni kell saját tulajdonban álló eszközök esetén a tárgyi eszköz/forgóeszköz
nyilvántartás másolati példányát, a nem saját tulajdonban lévő eszközök esetén a bérleti vagy
lízingszerződés másolati példányát, valamint a gépjárművek érvényes forgalmi engedélyének
egyszerű másolatát.
M/3. Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe.
E körben csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy
melyik szakember melyik M/3 pontban foglalt vonatkozó alkalmassági feltételnek való megfelelés
céljából kerül bevonásra;
- a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak
alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen
megállapítható legyen;
- a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata,
- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
M/4. Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. c) és g)
pontja alapján a közbeszerzés tárgya (közterületi parkfenntartás) szerinti kategóriába sorolható
tevékenységre vonatkozó, független tanúsító szervezet által kiállított, MSZ EN ISO 9001 és MSZ
EN ISO 1400, vagy ezekkel egyenértékű minőségirányítási rendszer meglétét igazoló érvényes
tanúsítvány másolatát vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések leírását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
a) Alkalmatlan a részvételi jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három évben (36 hónapban) 2 db, legalább 24 hónapon keresztül folyamatosan
végzett közterületi parkfenntartásra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, melyből
legalább az egyik referencia tartalmazza egy szerződés keretében évente elvégezve az alábbi
szolgáltatásokat:
- belterjesen kezelt területek fűnyírását, melyen min. évi 8 alkalommal végeztek fűnyírást, min.
20.000 m2 területen,
- intenzíven kezelt területek fűnyírását, melyen min. 15 alkalommal végeztek fűnyírást, min. 3.000
m2 területen,
- külterjesen kezelt területek fűnyírását, melyen min. évi 3 alkalommal végeztek fűnyírást min.
500.000 m2-en,
- min. 35 db kandeláber virágosítását és fenntartását,
- min. 3000 db egynyári virág kiültetését és fenntartását,
- min. 1100 db hagymás virág kiültetését és fenntartását,
- min. 900 db Canna kiültetését és fenntartását,
- min. 1 db szökőkút üzemeltetését,
- min. 3 db köztéri ivókút üzemeltetését,
- min. 3 db automata öntözőhálózat üzemeltetését, karbantartását, min. 5700 m2-en
- min. 2500 m2 kiselemes térkő burkolat vegyszeres és mechanikus gyomirtását,
- min. 3000 m2 gyöngykavics, murva felület gyommentesítését,
- min. 9 db játszótér komplett üzemeltetését, karbantartását és ellenőrzését,
- min. 50 db játszóeszköz karbantartását és a 78/2003. (XI.27.) számú GKM rendelet szerinti
szabványossági felülvizsgálatát,
- min. 480 m2 homokozó felület fenntartását, fertőtlenítését,
- min. 110 db parkberendezési tárgy karbantartását, javítását,
- min. 4000 m2-en hóeltakarítást és síkosságmentesítést,

- min. 300 db fa lajtkocsis öntözését min. évi 15 alkalommal,
- min. 1000 db fa ápolását, gallyazását,
- térvilágítás üzemeltetését,
- komplett köztisztasági munkát (szemétszedés, szemétkosár ürítés, zsákcsere, parktakarítás),
- parkok és fasorok komplett növényvédelmét.
b) Alkalmatlan a részvételi jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három évben (36 hónapban) 1 db sor és/vagy parkfa integrált térképkezelő
szoftverrel történő szakmai felméréséről szóló referenciával, ami min. 4500 db sor és/vagy parkfa
felmérésére vonatkozik, és pontos helyszínt (utca, házszám, hrsz, GPS és EOV koordináta), fa
környezetének felmérését, fa megnevezését, fa állapotának felmérését, ápolási javaslatot, életkort,
magasságot/törzsmagasságot, korona állapotot, korona átmérőjét, törzsátmérőjét, fényképes
dokumentálását tartalmazza.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként
(konzorciumban) végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot
igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való
megfelelés vizsgálata során. A referencia(ák) akkor tekinthető(k) az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja
erre az időszakra esik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A vállalkozási díj kifizetése a parkfenntartási munkák esetében az egyedi
megrendelésben meghatározott munka igazolt szerződésszerű teljesítését követően, a síkosságmentesítési
és hóeltakarítási munkák esetében havonta, a teljesített szolgáltatás mennyiségének megfelelően a
Kbt. 135-136. §, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, utólagosan a Nyertes ajánlattevő
bankszámlájára történő átutalással, forintban (HUF) történik.
Szerződő felek a vállalkozói díj emeléséről évente, fordulónappal állapodnak meg, melynek mértéke: az
előző naptári év KSH által közölt fogyasztói árindex növekedés 100 %-a.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos további feltételek a közbeszerzési dokumentumokban kerültek
kifejtésre.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az
ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az
ajánlati biztosíték összege: 2.000.000,- Ft.
2. Ajánlatkérő nem alkalmazza Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
3. Ajánlatkérő alkalmazza a 71. § (6) bekezdését.
4. Ajánlatkérő a műszaki és pénzügyi alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
5. A részvételi jelentkezést a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell elkészíteni, benyújtani.
6. A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján a részvételi jelentkezést papír alapon, egy példányban, írásban
és zártan, a részvételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani a
részvételi jelentkezések benyújtására előírt határidő lejártáig a közbeszerzési dokumentumokban
foglalt kiegészítésekkel (pl. elektronikus másolati példány).
7. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.
8. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a jelentkező Kbt. 66. § (4), 65. § (7) és 67. § (4)
bekezdése szerinti nyilatkozatát, továbbá a részvételi jelentkezéshez felolvasólapot is csatolni kell a
Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelően.
9. Ajánlatkérő nem kéri a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtását.
10. A részvételi jelentkezés részeként csatolni kell a részvételre jelentkező és adott esetben a
kapacitást nyújtó szervezet törvényes képviselőjeként aláíró személy aláírási címpéldányának

vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9.
§ (3) bekezdése előírásainak megfelelően ügyvéd által készített és ellenjegyzett aláírás-minta
eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő részvételre jelentkező, az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet esetében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell közjegyző
által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem
szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó,
a részvételre jelentkezés aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára
rendelkeznie kell OHSAS 18001 (MSZ 28001), vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti
rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer meglétét
igazoló parkfenntartási és faápolási tevékenységre vonatkozó érvényben lévő tanúsítvánnyal.
12. A Kbt. 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési dokumentumokat részvételre
jelentkezőként legalább egy részvételre jelentkezőnek elektronikus úton el kell érnie a részvételi
határidő lejártáig. A regisztrációs lapot kitöltve és aláírva legkésőbb a részvételi határidő lejártának
időpontjáig meg kell küldeni az alábbi címre: VMC Consulting Kft. Fax: +36 1 7996690; E-mail (a
Kbt. 41. § (4) bekezdése szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott e-mailben):
kozbeszerzes@vmcconsulting.hu. A regisztrációs lap ajánlatkérőnek történő megküldése a
részvételi jelentkezés benyújtásának feltétele.
13. FAKSZ: dr. Varga Endre, lajstromszám: 00068
14. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa: 1 - 100. A módszerek, amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti
pontszámot: 1. részszempont - fordított arányosítás; 2-3. részszempont: lineáris arányosítás.
15. Részvételi jelentkezések felbontása: bontás időpontja: 2018. május 17. 10:00, helyszíne: 1146
Budapest, Thököly út 114/B. félemelet 2. A részvételi jelentkezések felbontásánál jelen lehetnek:
Kbt. 68. § (3) szerint.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
III.1.3) pont folytatása:
M/2. Alkalmatlan a részvételi jelentkező, ha nem rendelkezik a teljesítéshez szükséges alábbi
gépekkel, eszközökkel:
- 1 db min 180 cm vágószélességű önjáró fűnyíró,
- 2 db min 110 cm vágószélességű önjáró gyűjtő rendszerű fűnyíró,
- 1 db önjáró seprő rendszerű, kaszálék és lombgyűjtő gép, mely alkalmas közvetlenül a
szállítójármű platójára üríteni az összegyűjtött lombhulladékot,
- 1 db darus, polipos csipegető kanállal felszerelt, min. 2 tonna teherbírású tehergépjármű,
- 1 db min. 22 méter munkamagasságú kosaras gépjármű,
- 1 db min. 35 méter munkamagasságú kosaras gépjármű,

- 1 db legalább min. 20 kW teljesítményű vontatható fasori aprítékoló gép,
- 1 db tuskómaró gép, mely alkalmas a kivágott fasori fák tuskójának talajszintig történő
eltávolítására, a környező burkolat megbontása nélkül,
- 1 db 8 csatornás hangfrekvenciás favizsgáló műszer.
M/3. Alkalmatlan a részvételi jelentkező, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi
szakemberekkel:
- legalább 1 fő kertépítő és zöldfelületfenntartó szakmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel,
aki legalább 5 éves parkfenntartási szakmai gyakorlattal rendelkezik;
- legalább 1 fő kertész- vagy agrármérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 5
éves parkfenntartási szakmai gyakorlattal rendelkezik;
- legalább 3 fő, kertész vagy dísznövénykertész végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki
legalább 5 éves parkfenntartási szakmai gyakorlattal rendelkezik;
- legalább 2 fő lakott területi fakitermelő végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 5 éves
szakmai gyakorlattal rendelkezik;
- legalább 1 fő fakitermelő végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 5 éves szakmai
gyakorlattal rendelkezik;
- legalább 2 fő faápoló végzettséggel rendelkező szakemberrel;
- legalább 1 fő ipari alpinista végzettséggel rendelkező szakemberrel.
A szakemberek között átfedés nem lehetséges.
M/4. Alkalmatlan a részvételi jelentkező, ha nem rendelkezik parkfenntartási és faápolási
tevékenységre vonatkozó MSZ EN ISO 9001 és MSZ EN ISO 14001, vagy ezekkel egyenértékű
minőségbiztosítási rendszerrel vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedésekkel.
Részvételre jelentkező az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 65. §, 67. §
és 69. §, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete, 19. és 21-24. §-a szerint köteles
eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági
követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése
szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását (IV. rész # (alfa) szakaszának a kitöltését). Részvételre
jelentkező az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására (figyelemmel a Kbt. 69. § (11) bekezdésére
is). Az igazolások részvételi jelentkezésben történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4)
bekezdése irányadó.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is
megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6044/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15575
Postai cím: Bánk bán utca 8-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://budapestkozut.hu/kozerdeku-adatok/-/document_library_display/
klZSsH7SM5MA/view/51788 (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:

Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Személygépjárművek és kistehergépjárművek beszerzése és minőségi cseréje a Budapest
Közút Zrt. részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db alsó-középkategóriás függőleges hátfalú személygépjármű
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 1 db alsó-középkategóriás függőleges hátfalú személygépjármű
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db alsó-középkategóriás függőleges hátfalú személygépjármű szállítása, hatósági vizsgával, a megfelelő
típusbizonyítvánnyal, közlekedésbiztonsági és munkavédelmi engedélyekkel ellátva, az ajánlati felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban megfogalmazott követelményeknek és paramétereknek megfelelően.
Elvárt paraméterek:
Általános:
• Hosszúság: maximum 4500mm
• Magasság: maximum 1850mm
• Csomagtér térfogata lehajtott hátsó ülések nélkül, kalaptartóig: minimum 300 liter
• manuális sebességváltó, legalább 5 fokozatú
• függőleges hátfalú
• benzin vagy dízel üzemű motor minimum 60 kW teljesítményű
• minimum EURO5 környezetvédelmi minősítésű motor
• Ajánlott szín (fehér)
• üléshuzat szövet
• forduló kör ármérő: maximum 11.5 méter
• generátor teljesítménye: minimum 140 amper
Biztonsági felszerelések:
• ABS, ESP
• Több irányban állítható szervokormány
• elektronikus indításgátló
• ködfényszóró hátul
• fejtámlák minden üléshez
• légzsák a vezetőnek és az első utasnak
• Állítható vezetőülés
A fenti biztonsági felszerelések csak gyári beépítésűek lehetnek!
Kényelmi felszerelések:
• elektromos ablakemelők elöl
• belülről elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök
• osztottan dönthető hátsó üléstámla
• klímaberendezés
• keréktárcsák, minimum 15”
• központi zár rádió távirányítással
• CD és/vagy USb bemenettel rendelkező autórádió
• teljes értékű acélpótkerék
• parkoló radar hátul
• fedélzeti komputer
• állítható magasságú vezetőülés
• vonóhorog
Tájékoztatjuk Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a megvásárolandó gépjármű tetejének hátsó részére speciális
mérőeszköz (Riegl VMX-450) kerül felhelyezésre.
A személygépjárművel kapcsolatban elvárt további követelmények:
• a jármű tetejének terhelhetősége minimum 100 kg-nak kell lennie
• a jármű rendelkezzen gyári tetőkorláttal
• az 5. ajtó leghátsó függőleges éríntősíkjától maximum 65 centiméteren belül lehessen fixálni a
tetőcsomagtartó keresztrúdját a tetőkorláton

• a jármű tetejének hátsó sarka legfeljebb 50 centiméteren belül legyen a tetőkorlátra rögzített
tetőcsomagtartó hátsó keresztrúdjának középvonalától
• biztosítani kell a jármű bal oldalán keresztül a speciális mérőeszköz (RIEGL VMX-450) főkábelének a jármű
belső terébe történő bevezetési lehetőségét a járműbelső vízmentességének megőrzése mellett
• a jármű rendelkezzen figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésére jogosító engedéllyel
• biztosítani kell azt a klimatikus környezetet, amelyben a speciális mérőeszköz (RIEGL VMX-450) irányító
egységének processzorai működésük során nem melegedhetnek 60 °C fölé
A megajánlott gépjármű új, vagy maximum 1.000 km-t futott lehet.
Részletesebb követelményeket a közbeszerzési dokumentumok III. kötete (műszaki leírás) tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítésre vállalt szállítási határidő (naptári napban megadva) 20
2 Környezetvédelmi és energetikai hatások figyelembevétele (szén-dioxid kibocsátás mértéke) a
48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 3.§ foglaltaknak megfelelően 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5) és II.2.6) pontokba megadott érték technikai szám.
A II.2.7) pontban meghatározott időtartam naptári nap, mely a szerződés teljesítésének határidejét jelöli,
ajánlattevő ajánlata alapján változhat.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésekben foglalt kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.
I. Igazolási mód az ajánlat benyújtásával egyidejűleg:
A Kbt. 67. §, 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2-7. §-ai szerint szükséges.
A 321/2015 (X.30) Korm. rend. 4-7. §-ok és az ajánlatkérő által előírt módon kitöltött egységes
európaiközbeszerzési dokumentum (EEKD) formanyomtatvány III. részének benyújtása szükséges.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel mega Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szerv részéről is az EEKD formanyomtatvány III. részét.
Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő azon nyilatkozatát,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
II. Igazolási mód a bírálat során:
Ajánlatkérő a bírálat alapján (Kbt. 69. § (4)) a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a
következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től (Kbt. 69. § (6) bek.), továbbá az alkalmasság
igazolásában részt vevőgazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a 321/2015 (X.30.)
Kormányrendelet 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.
A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy
más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles
benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében, vagyis a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra
tekintettel erre vonatkozóan további igazolások benyújtása nem szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pont
és a Kr. 19. § (1) bek. c) pont alapján az előző három, mérlegfordulónappallezárt üzleti évre
vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (személygépjármű értékesítés) származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt- nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P.1 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formábanműködik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,
a nevezett alkalmassági követelmények és igazolási módok helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik,amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, továbbá kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles tájékoztatást kérni a nevezett
alkalmassági feltételekkel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint
felelhetnek meg.
Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdései alapján
támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra
tekintettel kizárólag az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Az alkalmassági
feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakszerint
az ajánlatkérő felhívására kerülhet sor.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző 3
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (személygépjármű értékesítés)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a nettó 4 500
000 Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pont és
a Kr. 21. § (1) bek. a) pont alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívásfeladásától visszafelé
számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetésével tudja igazolni alkalmasságát a Kr. 22. §
(1) figyelembevételével az alábbiak szerint:
Az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb teljesített
szállításainakismertetése nyilatkozattal vagy adott esetben az ajánlati felhívás rendelkezései
szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, valamint az alábbi követelmények
figyelembevételével:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve
nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti
és tanácsiirányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával.
A referenciára vonatkozó nyilatkozatnak vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak a
Kr. 22. § (2) bek. és az ajánlatkérő előírása alapján tartalmaznia kell:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),
- a szerződés teljesítésének a helye [legalább a település megjelölésével],
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, referenciaszemély megnevezését, elérhetőségét,
- a szállítás tárgyát, rövid ismertetését,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A nyilatkozatban vagy az igazolásban legalább olyan részletezettséggel kell ismertetni a referenciát,
hogy abból az alkalmassági feltételek mindegyike megállapítható legyen.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként/közös vállalkozóként
(konzorciumban)teljesítette, úgy a referencia-igazolásból/nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie,
hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1. az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben a közbeszerzés tárgyából (személygépjármű
értékesítés) származó szerződésszerűen teljesített referencia (vagy referenciák) mennyisége nem
érte el összesen 1 db személygépjármű eladását.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződésszerű teljesítés esetén a számla ellenértékét az ajánlatkérő banki átutalással teljesíti a Kbt.
135. §(1), (5) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak és a
közbeszerzésidokumentumoknak megfelelően.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Eladó a teljesítésigazolást követően jogosult a vételárról számlát kiállítani.
A kifizetés, az elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF.
A kötbérekkel kapcsolatos szabályokat a szerződéstervezet IX. fejezete tartalmazza.
Részletesebb információkat a közbeszerzési dokumentumok II. kötete (szerződéstervezet) tartalmaz.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/06/21 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.
(I. emelet 108-as, vagy 109-es iroda; Közbeszerzési és beszerzési Osztály).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bek. szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevőnek a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlatát.
2. Az ajánlatokat 1 papír alapú és 1 CD/DVD formátumban benyújtott elektronikus példányban
cégjelzéssel ellátott borítékban, csomagban v. dobozban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni:
„1 db alsó-középkategóriás függőleges hátfalú személygépjármű szállítása”
3. Az ajánlat benyújtására lehetőség van postán és személyesen munkanapokon 8:00 és 16:00
között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00-tól az ajánlattételi határidő lejáratának
időpontjáig.
4. Csatolni kell:
a) az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát;
b) az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozatát (adott esetben a nemleges nyilatkozatot);
c) az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontok szerinti nyilatkozatát (Adott esetben a nemleges
nyilatkozatot).
7. Közös ajánlattétel esetében csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást,
amelyben a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítésért
egyetemleges felelősséget vállalnak és meg kell jelölni a képviseletükre jogosult tagjukat. Egy
dokumentáció átvétele elegendő.
8. Alkalmassági követelmények, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1 és M.1.

9. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerinti, legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontok szerint értékeli.
1) ajánlati ár (nettó HUF) (súlyszáma: 75, pontszámítás módszere: fordított arányosítás);
2) Vállalt teljesítési határidő (max. 150 naptári nap; A Kbt. 77. § (1) bekezdésére figyelemmel
ajánlattevő 150 naptári napot meghaladó teljesítésre vállalt szállítási határidőt tartalmazó ajánlatot
nem tehet) (súlyszáma: 20, pontszámítás módszere: fordított arányosítás)
3) Környezetvédelmi és energetikai hatások vizsgálata (szén-dioxid kibocsátás mértéke) a 48/2011.
(III. 30.) Korm. rendelet 3.§ foglaltaknak megfelelően (súlyszám: 5, pontszámítás módszere: fordított
arányosítás)
Ajánlatkérő valemennyi értékelési szempont tekintetében 1-től 100-ig ad pontot a Közbeszerzési
Dokumentumokban részletesen meghatározott módszerek szerint.
11. A Közbeszerzési Dokumentumok letöltésének visszaigazolása az eljárásban való részvétel
feltétele. A letöltést az ajánlattevőnek a Segédlet nyilatkozatmintái között megtalálható visszaigazoló
adatlap kitöltött és cégszerűen aláírt változatának ajánlatkérő részére történő megküldésével (faxon
vagy e-mailen) kell igazolnia.
12. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a Kr. 13. §-ra tekintettel a
közbeszerzésidokumentumokban előírt dokumentumok csatolása szükséges.
13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját
15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Karámos Ákos (lsz: 01016).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (6287/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01334
Postai cím: Műegyetem rakpart 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Törőcsik Tamás
Telefon: +36 14632900
E-mail: kozbeszerzes@mail.bme.hu
Fax: +36 14633380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bme.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.bme.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.bme.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Kancellária, Jogi Igazgatóság,
Közbeszerzési Jogi Osztály)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Műegyetem rakpart 7-9., „R” épület, 2. emelet, Jogi Igazgatóság titkársága
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Törőcsik Tamás
Telefon: +36 14632900
E-mail: kozbeszerzes@mail.bme.hu
Fax: +36 14633380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bme.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.bme.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pharmatech gyógyszeripari modell-laboratórium kialakítása a FIEK_16-1-2016-0007 számú
pályázat 1.3.0. részprojektje keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Pharmatech gyógyszeripari modell-laboratórium kialakításához szükséges eszközök beszerzése összesen 6
részben a FIEK_16-1-2016-0007 számú pályázat 1.3.0. részprojektjéhez kapcsolódóan.
1. rész: Folyamatos üzemű áramlásos hidrogénező rendszer beszerzése.
2. rész: Alacsony hőmérsékletű áramlásos reaktor rendszer beszerzése.
3. rész: Nagy nyomású, moduláris folyamatos üzemű reaktor rendszer beszerzése.
4. rész: In-line és on-line mérésre alkalmas Fourier-transzfomációs infravörös (FTIR) spektrofotométer
beszerzése fűthető ATR mérési lehetőséggel és termosztálható átfolyócellás kialakítással.
5. rész: Folyamatos üzemű gyógyszeripari nedves granuláló, szárító és regranuláló integrált gépsor
beszerzése valós idejű analitikai (PAT) kontrollal.
6. rész: Klímakamra beszerzése hőmérséklet és páratartalom kontrollal.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Folyamatos üzemű áramlásos hidrogénező rendszer beszerzése
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

38000000-5

További tárgyak:

38420000-5
38421000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
székhelye. 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Ch. épület alagsor 02.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A laborban elhelyezendő összesen 1 db folyamatos üzemű áramlásos hidrogénező reaktor rendszer
elsődleges funkciója, hogy különböző redukciós, hidrogénezési reakciókat lehessen végrehajtani
vele biztonságosan, akár nagy nyomáson és hőmérsékleten is. A rendszer cserélhető katalizátor
ágyakkal működjön, amelyek különböző katalizátorokkal töltött rozsdamentes acél oszlopok műanyag és
rozsdamentes acél tömítéssel. A biztonság növelése érdekében a készülék működtetéséhez hidrogén
palackra ne legyen szükség.
A beszerzendő termékkel szemben elvárt minimum követelmények:
- Biztonságos működtetéshez beépített hidrogén generátor
- Hidrogén generátor maximális kapacitása: min. 50 Ncm3/perc
- Folyadék áramlási sebesség tartomány: minimum 0,5 - 2 ml/perc
- Hőmérséklet tartomány: minimum 15 - 120°C
- Maximális nyomás: minimum 80 bar
- A reaktor csövei és részegységei rozsdamentes acélból készüljenek
- Érintőképernyős vezérlés
- 220 V-os hálózatról működtethető legyen
- Minimum 12 hónap jótállás
- Nyertes ajánlattevő az áramlásos reaktort 85db cserélhető katalizátor ágyakkal együtt bocsátja az
ajánlatkérő birtokába a műszaki leírásban foglaltak szerint.
- A reaktor tartalmazzon reakciókörülmények folyamatos monitorálására alkalmas egységet
- A készülék alkalmas legyen további készülékek (pl: automatikus mintaadagoló) csatlakoztatására
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a készülék szakszerű beüzemelése a vevő telephelyén, és a
készülék hardveres és szoftveres részeinek oktatása, betanítása.
Az egyenértékűség tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) K.r. 46.§ (3) bek foglaltakra tekintettel jár el.
A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt
dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket
helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az Ajánlatkérőnek igazolnia
kell. A megajánlott eszközök adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára.

Az ajánlat részeként csatolni szükséges ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát a megajánlott eszközök műszakiszakmai tulajdonságait illetően. Az iratmintát a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ak felhívja a
figyelmet, hogy amennyiben kétely merül fel a megajánlott eszköz tulajdonságának valóságtartalmát illetően,
úgy AK a Kbt. 69.§ (13) bek. és adott esetben a Kbt. 71.§-a alapján jogosult további információt kérni annak
érdekében, hogy a megajánlott termék megfelelőségéről meggyőződhessen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A reaktor rendszer tekintetében elvárt nyomás (minimum 80 bar, a
legkedvezőbb szint 100 bar) - előny a magasabb nyomás 8
2 A reaktor rendszer működési hőmérsékletének alsó tartománya (minimum 15°C, a legkedvezőbb
szint 10°C) - előny az alacsonyabb hőmérséklet 6
3 A reaktor rendszer működési hőmérsékletének felső tartománya (minimum 120°C, a
legkedvezőbb szint 150°C) előny a magasabb hőmérséklet 6
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ellenszolgáltatás igazolt teljesítést követően. Alkalmazandó a Kbt. 135.§(1);(5)-(6);(8) bek. továbbá a
Ptk.6:155.§. Kifizetés a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek. szerint 30 napon belül. Számlázás: 1 előleg-, 1 rész-, és 1
végszámla. Legfeljebb 30% előleg igényelhető. AK. előleg visszafizetési biztosítékot nem határoz meg.
II.2.1)
Elnevezés: Alacsony hőmérsékletű áramlásos reaktor rendszer beszerzése
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

38000000-5

További tárgyak:

38420000-5
38421000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
székhelye. 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Ch. épület alagsor 02.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A laborban elhelyezendő összesen 1 db folyamatos üzemű alacsony hőmérsékletű áramlásos reaktor
rendszer elsődleges funkciója, hogy különböző, jellemzően exoterm reakciókat lehessen végrehajtani
vele biztonságosan, akár nagy nyomáson is a hőmérsékletet precízen kontrollálva akár három reaktáns
párhuzamos adagolásával. A nagyobb biztonság és környezettudatos felhasználás érdekében a reaktor
hűtéséhez sem folyékony, eleve hűtött, hűtőelegy sem külső inert gáz bevezetése nem tekinthető
elfogadottnak.
A beszerzendő termékkel szemben elvárt minimum követelmények:
- Áramlási sebesség tartomány pumpánként: minimum 0,2 - 3 ml/perc
- Minimum két reakció zóna külön hőmérséklet kontrollal
- Első zóna hőmérséklet tartománya: minimum -30°C-tól 60°C-ig
- Első zóna maximális térfogata: minimum 4 ml
- Második zóna hőmérséklet tartománya: minimum: -30°C-tól 60°C-ig
- Második zóna maximális térfogata: minimum 3 ml
- Mindkét reakciózóna hőmérsékletének változtathatósága legalább 5 °C egységenként
- Nyomásnövelés legalább 5 bar nyomásig
- A reaktor modul teflon csövekkel használható legyen
- Külön és központi vezérelhetőséggel, érintőképernyővel, 0,2 - 3 ml/perc minimum sebesség tartománnyal
- Központi vezérlés esetén a reakcióparaméterek monitorálásának biztosítása
- Érintőképernyős vezérlés
- 220 V-os hálózatról működtethető legyen
- Minimum 12 hónap jótállás
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a készülék szakszerű beüzemelése a vevő telephelyén, és a
készülék hardveres és szoftveres részeinek oktatása, betanítása.
Az egyenértékűség tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) K.r. 46.§ (3) bek foglaltakra tekintettel jár el.
A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt
dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket
helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az Ajánlatkérőnek igazolnia
kell. A megajánlott eszközök adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára.
Az ajánlat részeként csatolni szükséges ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát a megajánlott eszközök műszakiszakmai tulajdonságait illetően. Az iratmintát a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ak felhívja a
figyelmet, hogy amennyiben kétely merül fel a megajánlott eszköz tulajdonságának valóságtartalmát illetően,
úgy AK a Kbt. 69.§ (13) bek. és adott esetben a Kbt. 71.§-a alapján jogosult további információt kérni annak
érdekében, hogy a megajánlott termék megfelelőségéről meggyőződhessen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az első reakciózóna hőmérséklet tartományának alsó határa (minimum -30
°C, legkedvezőbb szint -60 °C) előny az alacsonyabb hőmérséklet 10
2 Az első reakciózóna hőmérséklet tartományának felső határa (minimum 60 °C, legkedvezőbb szint
80 °C) előny a magasabb hőmérséklet 5
3 A második reakciózóna hőmérséklet tartományának felső határa (minimum 60 °C, legkedvezőbb
szint 80 °C) előny a magasabb hőmérséklet 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ellenszolgáltatás igazolt teljesítést követően. Alkalmazandó a Kbt. 135.§(1);(5)-(6);(8) bek. továbbá a
Ptk.6:155.§. Kifizetés a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek. szerint 30 napon belül. Számlázás: 1 előleg-, 1 rész-, és 1
végszámla. Legfeljebb 30% előleg igényelhető. AK. előleg visszafizetési biztosítékot nem határoz meg.
II.2.1)
Elnevezés: Nagy nyomású, moduláris folyamatos üzemű reaktor rendszer beszerzése
Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

38000000-5

További tárgyak:

38420000-5
38421000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
székhelye. 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Ch. épület alagsor 02.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A laborban elhelyezendő összesen 1 db folyamatos üzemű flexibilisen kombinálható, nagy, illetve közepes
nyomású, széles tartományban kontrollálható hőmérsékletű áramlásos reaktor rendszer elsődleges
funkciója, hogy különböző a gyógyszeripar számára fontos reakciókat lehessen fejleszteni és megvalósítani
vele biztonságosan, akár 10-400 bar nyomáson is a hőmérsékletet precízen kontrollálva.
A beszerzendő termékkel szemben elvárt minimum követelmények:
-Minimum 3 folyamatos fecskendőpumpa rendszer, darabonként 2-2 nyomásérzékelővel és csatornával,
csatornánkénti pulzálás mentes áramlási tartomány: minimum 1 mikroliter -10 ml; pumpák használati
nyomása: 0-20 bar; LED kijelző; Nyomásérték kijelzése 0,1 bar pontossággal. A pumpákkal kompatibilis
minimum 16 db 20 bar-ig nyomásálló fecskendő.
2 db Mikroreaktor 800-1200 mikroliter közötti térfogattal minimum 3 beadagolási csatornával, hőmérséklet
tartomány: minimum -20°C-tól 250°C-ig; maximális nyomás: minimum 10 bar;
Fűtőegység folyamatos reaktorhoz, hőmérséklet tartomány: 40°C-tól 250°C-ig; hőmérséklet pontosság: min.
0,4°C; LED kijelző
8 db statikus nyomás szabályozó (back pressure regulator), 4 db 5-8 bar közötti és 4 db 15-20 bar közötti.
Teflon csőreaktor, 0-10 bar nyomás, nyomásálló gyorscsatlakozók, min. 120°C-ig működtethető legyen
3 db egycsatornás fecskendőpumpa rendszer, áramlási sebesség 0,001 mikroliter /h-tól 5000 ml/h-ig, RS232
vagy egyéb csatlakozási lehetőség PC-s vezérléshez.
10 bar-ig nyomásálló, sterilizálható, buborékmentes, preferáltan üveg fecskendő (5-10-25 ml-es): minimum
12 db
Fecskendőpumpához 1 db nyomásérzékelő és 1 db szelep és minimum 8 db szeleptömítés
2 db nagynyomású két dugattyús pumpa egy dolgozó dugattyúval, rozsdamentes acél pumpafej, maximális
nyomás: 400 bar, áramlási sebesség tartomány folyamatos működés mellett: 0,1 - 4 ml/perc, áramlási
sebesség hibája: max. 2%, hőmérséklet tartomány 10-40°C.
2 db nagynyomású két dugattyús pumpa egy dolgozó dugattyúval, kerámia pumpafej, maximális nyomás:
350 bar, áramlási sebesség tartomány folyamatos működés mellett: 0,1 - 4 ml/perc, áramlási sebesség
hibája: max. 5%, hőmérséklet tartomány 10-40°C.

Folyadék-folyadék szeparátor egység, Teflon alapanyagú, maximális nyomás: minimum 20 bar; holttérfogat
kisebb, mint 0,5 ml
Nyomás szabályozó egység, 0-20 bar nyomástartományban; 0-20 bar nyomások között; hiba: maximum 1%;
220 V-os hálózatról működtethető legyen
Minimum 12 hónap jótállás
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a készülék szakszerű beüzemelése a vevő telephelyén, és a
készülék hardveres és szoftveres részeinek oktatása, betanítása.
Az egyenértékűség tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) K.r. 46.§ (3) bek foglaltakra tekintettel jár el.
A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt
dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket
helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az Ajánlatkérőnek igazolnia
kell. A megajánlott eszközök adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára.
Az ajánlat részeként csatolni szükséges ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát a megajánlott eszközök műszakiszakmai tulajdonságait illetően. Az iratmintát a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ak felhívja a
figyelmet, hogy amennyiben kétely merül fel a megajánlott eszköz tulajdonságának valóságtartalmát illetően,
úgy AK a Kbt. 69.§ (13) bek. és adott esetben a Kbt. 71.§-a alapján jogosult további információt kérni annak
érdekében, hogy a megajánlott termék megfelelőségéről meggyőződhessen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teflon csőreaktor működtetési hőmérsékletének felső határa (minimum
120°C legkedvezőbb szint 125°C) előny a magasabb hőmérséklet 10
2 Egycsatornás fecskendőpumpa rendszer áramlási sebességének felső határa (minimum 5000 ml/
h legkedvezőbb szint 12000 ml/h) előny a gyorsabb áramlási sebesség 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

Az ellenszolgáltatás igazolt teljesítést követően. Alkalmazandó a Kbt. 135.§(1);(5)-(6);(8) bek. továbbá a
Ptk.6:155.§. Kifizetés a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek. szerint 30 napon belül. Számlázás: 1 előleg-, 1 rész-, és 1
végszámla. Legfeljebb 30% előleg igényelhető. AK. előleg visszafizetési biztosítékot nem határoz meg.
II.2.1)
Elnevezés: In-line és on-line mérésre alkalmas Fourier-transzfomációs infravörös (FTIR) spektrofotométer
beszerzése fűthető ATR mérési lehetőséggel és termosztálható átfolyócellás kialakítással
Rész száma: 4.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

38000000-5

További tárgyak:
38433000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
székhelye. 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Ch. épület alagsor 02.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A laborban elhelyezendő összesen 2 db Fourier transzformációs infravörös spektrofotométerek elsődleges
funkciója a laborban alkalmazott, illetve fejlesztett folyamatos áramlásos szintetikus technológiák kvalitatív
és kvantitatív nyomonkövetése és a kapott információk alapján történő valós idejű visszacsatolásos
szabályozás megvalósítása, melyhez in-line méréstechnika kialakítása szükséges. A visszacsatolás
megvalósításához a mért spektrumok valós idejű exportjára van szükség. Az exportált adatsoroknak
általánosan elérhető szoftverekbe (pl. excel, MatLab) beolvashatónak kell lenniük. A megfelelő kvantitatív
kémiai információ kinyeréséhez megfelelően nagy spektrális tartományú (min. 380-7800 cm-1) és
megfelelően nagy spektrális felbontású (jobb, mint 4 cm-1) infravörös spektrofotométerekre van szükség.
A folyamatos reaktorokkal a kompatibilitást egyrészt az átfolyócellával szerelt gyémánt ATR mérőfeltét kell
(1.készülékhez tartozóan), másrészt a termosztálható transzmissziós átfolyó folyadékcella (2. készülékhez
tartozóan) kell, hogy biztosítsa.
A beszerzendő termékekkel szemben elvárt minimum követelmények:
- Minimális spektrális tartomány: 7800 - 380 cm-1
- Spektrális felbontás: jobb, mint 4 cm-1
- Lézer: minimum 10 év élettartamú dióda lézer (garancia)
- Arany bevonatú optikai tükrök
- Interferométer: fix beállítású és kopásmentes csapágyazású
- Adott hullámhosszhoz tartozó hullámszám pontosság kisebb, mint 0,05 cm-1
- Valós idejű kiértékelésre és spektrumexportra képes szoftver
- 220V-ról működtethető legyen
- A spektrofotométer mérete kisebb legyen 350 (sz) x 350 (h) x 350 (m) mm-nél
- Minimum 12 hónap jótállás
- CE tanúsítvány
Mérőfeltét kiegészítők a spektrofotométerekhez:
- Összesen 1 db termosztálható transzmissziós átfolyócella változtatható optikai úthosszakkal
- Összesen 1 db termosztát egység keringető rendszerrel, hőmérséklet tartomány: minimum 15°C-tól 180°Cig, minimum hűtési teljesítmény -10°C-on min. 300 W
- Összesen 1 db fűthető gyémánt ATR mérőfeltét, melyhez átfolyócella csatlakoztatható
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a készülék szakszerű beüzemelése a vevő telephelyén, és a
készülék hardveres és szoftveres részeinek oktatása, betanítása.
Az egyenértékűség tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) K.r. 46.§ (3) bek foglaltakra tekintettel jár el.
A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt
dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket
helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az Ajánlatkérőnek igazolnia
kell. A megajánlott eszközök adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára.
Az ajánlat részeként csatolni szükséges ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát a megajánlott eszközök műszakiszakmai tulajdonságait illetően. Az iratmintát a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ak felhívja a
figyelmet, hogy amennyiben kétely merül fel a megajánlott eszköz tulajdonságának valóságtartalmát illetően,
úgy AK a Kbt. 69.§ (13) bek. és adott esetben a Kbt. 71.§-a alapján jogosult további információt kérni annak
érdekében, hogy a megajánlott termék megfelelőségéről meggyőződhessen.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Spektrális felbontás (minimum 4 cm-1, legkedvezőbb szint 0,2 cm-1) 10
2 Spektrális tartomány alsó értéke (minimum 7800 cm-1, legkedvezőbb szint 8000 cm-1) 5
3 Spektrális tartomány felső értéke (minimum 380 cm-1, legkedvezőbb szint 350 cm-1) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ellenszolgáltatás igazolt teljesítést követően. Alkalmazandó a Kbt. 135.§(1);(5)-(6);(8) bek. továbbá a
Ptk.6:155.§. Kifizetés a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek. szerint 30 napon belül. Számlázás: 1 előleg-, 1 rész-, és 1
végszámla. Legfeljebb 30% előleg igényelhető. AK. előleg visszafizetési biztosítékot nem határoz meg.
II.2.1)
Elnevezés: Folyamatos üzemű gyógyszeripari nedves granuláló, szárító és regranuláló integrált gépsor
beszerzése valós idejű analitikai (PAT) kontrollal
Rész száma: 5.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

38000000-5

További tárgyak:
38430000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
székhelye. 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Ch. épület alagsor 02.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A laborban elhelyezendő összesen 1 db folyamatos üzemű gyógyszeripari nedves granuláló, szárító
és regranuláló integrált gépsor elsődleges funkciója, hogy szilárd készítmények, új folyamatos üzemű
gyártástechnológiáit tudjuk kidolgozni vele.
- Egy irányba forgó ikercsigás extruder asztali kivitelben
- Képes legyen ömledék extúzióra, nedves granulálásra és olvadékgranulálásra egyaránt
- Ömledék extrúzióhoz álljon rendelkezésre 2 mm-es zsinórszerszám, 0,5 mm vastag síklemez szerszám
- 16 mm névleges csigaátmérők

- Különböző feladatokhoz megfelelő csigamodulok álljanak rendelkezésre (szállító elemek, gyúró elemek
30°, 45°, 60°, 90°-ra beállítható szögekkel, fordított menetemelkedésű szállító elem)
- Az extruder kapacitási tartománya: 100 g - 1000 g /h
- Az extruderben beállítható hőmérséklettartomány: 15°C - min. 250°C (minden zónában)
- Csiga fordulatszám tartomány: 20 rpm - min. 900 rpm
- Kerüljön kijelzésre ömledékes extrúzió során az ömledék hőmérséklete és nyomása
- Kerüljön kijelzésre a motor terhelési állapota
- A folyamatos szárító kialakítása olyan legyen, hogy a folyamatot a kezelő megfigyelhesse egy transzparens
betekintőn át
- A folyamatos szárító legyen zónákra osztva, amelyekben az áramlási sebességet és az áramló közeg
hőmérsékletét (25-80°C között) külön-külön szabályozni lehet (minimum 3 zóna)
- A folyamatos szárító legyen ellátva gyógyszeripari, tisztítható zsákos szűrőkkel a kezelőszemélyzet
védelmének érdekében
- Regranuláló oszcillációs őrlési móddal és kúpos szitás őrlési móddal is működtethető legyen
- Regranuláló szitabetétei cserélhetőek legyenek
- 3-3 szitaméret álljon rendelkezésre mindkét regranulálási módhoz (0,8mm - 1,2mm - 2,0mm)
- A process kamera legyen színes, felbontása min. 2 megapixel, sebessége, zárideje és fényereje feleljen
meg a granulálási folyamat követéséhez, valós-idejű adatexportra legyen képes
- A folyamatos gyógyszeripari gépsor tervezése és gyártása történjen a GMP irányelvek szerint
- Érintőképernyős vezérlő felület, a mért és beállított paraméterek menthetőek és archiválhatóak legyenek
egy közös adatbázisba.
- Minimum 12 hónap jótállás
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a készülék szakszerű beüzemelése a vevő telephelyén, és a
készülék hardveres és szoftveres részeinek oktatása, betanítása.
Az egyenértékűség tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) K.r. 46.§ (3) bek foglaltakra tekintettel jár el.
A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt
dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket
helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az Ajánlatkérőnek igazolnia
kell. A megajánlott eszközök adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára.
Az ajánlat részeként csatolni szükséges ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát a megajánlott eszközök műszakiszakmai tulajdonságait illetően. Az iratmintát a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ak felhívja a
figyelmet, hogy amennyiben kétely merül fel a megajánlott eszköz tulajdonságának valóságtartalmát illetően,
úgy AK a Kbt. 69.§ (13) bek. és adott esetben a Kbt. 71.§-a alapján jogosult további információt kérni annak
érdekében, hogy a megajánlott termék megfelelőségéről meggyőződhessen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az extruderzónák fűthetőségének felső tartománya (minimum 250°C, a
legkedvezőbb szint 300°C) előny a magasabb hőmérséklet 14
2 Csigafordulatszám felső tartománya (minimum 900 rpm a legkedvezőbb szint 1000 rpm) - előny a
magasabb fordulatszám 6
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ellenszolgáltatás igazolt teljesítést követően. Alkalmazandó a Kbt. 135.§(1);(5)-(6);(8) bek. továbbá a
Ptk.6:155.§. Kifizetés a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek. szerint 30 napon belül. Számlázás: 1 előleg-, 1 rész-, és 1
végszámla. Legfeljebb 30% előleg igényelhető. AK. előleg visszafizetési biztosítékot nem határoz meg.
II.2.1)
Elnevezés: Klímakamra beszerzése hőmérséklet és páratartalom kontrollal
Rész száma: 6.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

38000000-5

További tárgyak:
38931000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
székhelye. 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Ch. épület alagsor 02.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A laborban elhelyezendő összesen 1 db klímakamra elsődleges funkciója a laborban előállított alapanyagok
(tabletták, porok) stabilitási tesztjeihez szükséges standard tárolási körülmények (adott hőmérséklet
és páratartalom) biztosítása. A készüléknek képesnek kell lenni a kamrájában a hőmérsékletet és a
páratartalmat több évig folyamatosan a kívánt értéken tartani.
A beszerzendő termékkel szemben elvárt minimum követelmények:
- Minimum 64 literes kamra kapacitás
- A minimálisan elvárt beállítható és tartható hőmérséklet tartomány: -10 és +60°C
- Hőmérséklettartás pontossága: minimum 0,1°C
- A minimálisan elvárt beállítható és tartható relatív páratartalom tartomány: 30%-80%
- 220V-ról működtethető legyen
- A klíma kamra mérete kisebb legyen 700 (sz) x 1000 (h) x 1200 (m) mm-nél
- Minimum jótállás: 24 hónap
- CE tanúsítvánnyal rendelkező készülék
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a készülék szakszerű beüzemelése a vevő telephelyén, és a
készülék hardveres és szoftveres részeinek oktatása, betanítása.
Az egyenértékűség tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) K.r. 46.§ (3) bek foglaltakra tekintettel jár el.
A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt
dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket
helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az Ajánlatkérőnek igazolnia
kell. A megajánlott eszközök adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára.
Az ajánlat részeként csatolni szükséges ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát a megajánlott eszközök műszakiszakmai tulajdonságait illetően. Az iratmintát a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ak felhívja a
figyelmet, hogy amennyiben kétely merül fel a megajánlott eszköz tulajdonságának valóságtartalmát illetően,

úgy AK a Kbt. 69.§ (13) bek. és adott esetben a Kbt. 71.§-a alapján jogosult további információt kérni annak
érdekében, hogy a megajánlott termék megfelelőségéről meggyőződhessen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A beállítható páratartalom alsó tartománya (minimum 30%, a legkedvezőbb
szint 0%) - előny az alacsonyabb páratartalom 10
2 A beállítható páratartalom felső tartománya (minimum 80%, a legkedvezőbb szint 98%) előny a
magasabb páratartalom 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ellenszolgáltatás igazolt teljesítést követően. Alkalmazandó a Kbt. 135.§(1);(5)-(6);(8) bek. továbbá a
Ptk.6:155.§. Kifizetés a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek. szerint 30 napon belül. Számlázás: 1 előleg-, 1 rész-, és 1
végszámla. Legfeljebb 30% előleg igényelhető. AK. előleg visszafizetési biztosítékot nem határoz meg.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti bármely
kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be.
Igazolás: A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 2. § szerint
az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött
formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani.
A Mo. letelepedésű Ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szereplő
vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § és 8. §-ai [kivéve ib) pont] szerint kell
igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7)
bekezdéseinek alkalmazása esetén. A nem Mo. letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a [kivéve gb) pont] szerinti igazolásokat és írásbeli

nyilatkozatokat fogadja el a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. A 321/2015.
(X.30) korm rendelet 8. § ib) és 10. § gb) pontjai esetében nyilatkozni a hatályos Pmt [2017. évi LIII.
törvény] 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjai szerint szükséges.
Ajánlatkérő köteles elfogadni a Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában
foglaltakra.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eleget tesz a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés.
A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a Korm. rendelet 12-16. §-ai is irányadók.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Korm. rendelet. 2.§ (1) c) pontjára és a 2.§ (5)
bekezdésére figyelemmel, ajánlatkérő elfogadja az ajánlatkérő egyszerű nyilatkozatát, ezért az
alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatványban feltüntetni.
Ha ajánlattevő, közös ajánlattevők bármelyike, alvállalkozó, illetve kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet (az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) cégjegyzék
adatainak bejegyzésével kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás van folyamatban, csatolandó
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolás. Ha ilyen eljárás nincs folyamatban, erről az ajánlatban cégszerűen
nyilatkozni szükséges. A tárgyi közbeszerzési eljárásban a Kbt. 63.§ (3) és Kbt. 74.§ (1) bekezdései
megfelelően alkalmazandók.
Ak. felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdésére is.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya
alatt nem állását igazolnia, és a meghatározott igazolásokat (nyilatkozatokat) benyújtania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek)
-At.- a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell csatolnia
valamennyi rész tekintetében:
A 321/2015. (X. 30.) Kr. - Kr. - 1. § (1) bekezdése alapján At-nek az ESPD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő (Ak) e körben
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „alfa (α): „Az
összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
M.1. A Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján jelen felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 3 (három) év (36 hónap) legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti (1. rész: hidrogénező
reaktor, 2. rész: áramlásos reaktor, 3. rész: moduláris folyamatos reaktor, 4. rész: spektrofotométer,
5. rész: granuláló, szárító és regranuláló gépsor, 6. rész: Klímakamra gyártása és/vagy
forgalmazása, és/vagy értékesítése), az alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt
referenciáinak ismertetése.
A referenciák ismertetését az alábbi információk feltüntetésével szükséges megadni:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése (Név, cím),
- a szerződés tárgya, mennyisége (olyan részletességű leírás, amely alapján az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető),
- a szerződésszerű teljesítés időpontja (év/hónap/nap szerinti bontásban),
- kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége, továbbá
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákat az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni [Kr. 22.§(1)(2)bek]
A Kbt. 65.§ (6) bek alapján az M.1 pontban meghatározott alkalmassági követelményeknek a közös
At-k együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben az At az eljárást megindító felhívás M.1. pontjában előírt alkalmassági követelmény
vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezetek olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását

tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
At ezen irat(ok) tekintetében - adott esetben - alkalmazhatja a Kr. 24.§ (1) bek foglaltakat. Az
ajánlatba az At vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 2.§ (5) bek
szerint az Ak által kiadott és a Kr. 5.§(1) bek szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal
együtt benyújtani azzal, hogy Ak az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az
érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A Kr. 21/A. § alapján Ak a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását
is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg At illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az
alkalmassági követelmények tekintetében az M.1. pontban előírt saját nyilatkozatait vagy a
referenciaigazolás(oka)t az Ak Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti külön felhívására köteles
benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a
szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a közbeszerzési eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban):
M.1.1. (1. rész) legalább 1 db, hidrogén generátorral rendelkező áramlásos hidrogénező reaktor
rendszer gyártására és/vagy szállítására és/vagy forgalmazására és/vagy értékesítésére szóló
referenciával.
M.1.2. (2. rész) legalább 1 db alacsony hőmérsékletű áramlásos reaktor rendszer gyártására és/vagy
szállítására és/vagy forgalmazására és/vagy értékesítésére szóló referenciával.
M.1.3. (3. rész) legalább 1 db moduláris reaktor rendszer gyártására és/vagy szállítására és/vagy
forgalmazására és/vagy értékesítésére szóló referenciával.
M.1.4 (4. rész) legalább 1 db Fourier transzformációs spektrométer gyártására és/vagy szállítására
és/vagy forgalmazására és/vagy értékesítésére szóló referenciával.
M.1.5 (5. rész) legalább 1 db ikercsigás extruder, gyártására és/vagy szállítására és/vagy
forgalmazására és/vagy értékesítésére szóló referenciával.
M.1.6 (6. rész) legalább 1 db klímakamra gyártására és/vagy szállítására és/vagy forgalmazására
és/vagy értékesítésére szóló referenciával.
Az M.1. pontban rögzített alkalmassági minimumkövetelményt a Kbt. 65.§ (5) bekezdés alapján
határozta meg ajánlatkérő.
Több részre történő ajánlattétel esetén, az M.1.1-M.1.6. pontban rögzített alkalmassági
követelményeknek részenként külön-külön szükséges megfelelni. Ugyanazon referencia az
ajánlattétellel érintett részek esetében többször is felhasználható, amennyiben a több ízben
felhasználni kívánt referencia az adott rész tekintetében tartalmazza a minimálisan elvárt referencia
követelményeket.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1 pontban meghatározott alkalmassági követelményeknek a
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében: Késedelmi kötbér, mértéke 1% naptári naponként, de legfeljebb 30 naptári
napi tételnek megfelelő összeg, alapja a teljes nettó vételár. A 30 napot meghaladó késedelem esetén
Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől - szerződésszegés címén - elállni vagy azt felmondani.
Meghiúsulási kötbér, mértéke 20 %, alapja a teljes nettó vételár.
A szerződést megerősítő kötelmekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) rendelkezései irányadóak. Elvárt minimális jótállás: 1-5. részek: 12 hónap 6. rész: 24 hónap.
A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem.
Kancellária, Jogi Igazgatóság, Közbeszerzési Jogi Osztály,
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., „R” épület, 2. emelet, Jogi Igazgatóság titkársága.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott
személyek vehetnek részt.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi rész tekintetében:
1. A közbeszerzési dokumentumok átvétele a részvétel feltétele, irányadó a Kbt. 57.§ (2) bekezdése.
A közbeszerzési
dokumentumban rögzített visszaigazolást az ajánlat benyújtása előtt - írásban (faxon vagy emailen) - vagy az ajánlat részeként, cégszerűen aláírva köteles ajánlattevő (AT) visszaküldeni. A
visszaigazolás megküldése AT felelőssége.
2. Kommunikáció a Kbt. 41. § szerint történik.
3. Az ajánlathoz csatolandó:
- Kbt. 66. § (6) a) és b) nyilatkozat, nemleges tartalom esetén is (részenként);
- Kbt. 66.§ (2) és (4) szerinti nyilatkozat, előbbi eredetiben;
- a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozat;
- adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodás a Kbt. 35.§ és a közbeszerzési
dokumentumok előírásai szerint;
- a Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással;
- 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13.§-a szerinti dokumentumok, illetve nemleges nyilatkozat;
- aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd által ellenjegyzett
aláírásmintája;
- nem magyar nyelvű dokumentumok felelős fordítása (kivéve adott esetben angol nyelvű műszaki
leírás)
4. Irányadó a Kbt. 35.§-36.§-a továbbá az összeférhetetlenségre ajánlattevő, alvállalkozó és
alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet tekintetében a Kbt. 25.§ (3) és (4) bekezdése.
5. Az összegezésre a Kbt. 79.§, a szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) és (8) bekezdés, az
eljárással kapcsolatos határidőkre a közép-európai idő az irányadó.
6. Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00-14:30 óráig, pénteken, és amennyiben
a szombati nap munkanap, szombaton 9:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9:00tól az ajánlattételi határidő lejártáig lehet benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) bekezdése
alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig 9:00-14:30
óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9:00-12:00 óráig terjedő
időintervallum.
7. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevők az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes terjedelmében (beleértve
az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba beszkennelve, elektronikus
adathordozón (CD vagy DVD) is benyújtsák.
8. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbb.
9. Kbt.35.§(8) bekezdése szerinti szervezet alapítása kizárt.
10. Eljáró FAKSZ: dr. Gömöri Ákos, ügyvéd Lajstromszám:00520.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
12. A II.2.5. pont alapján adható pontok: 0-10 A pontok kiosztása az ár részszempontja tekintetében
az arányosítás módszere szerint történik (1-6 rész) figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság KÉ
2016. évi 147. szám, 2016. december 21. megjelent útmutatójára. Az 1. rész 2-4, a 2. rész 2-4, a
3. rész 2-3, a 4. rész 2-4, az 5. rész 2-3, és a 6. rész 2-3 részszempontjai esetében az értékelés
módszertanát a http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok között rögzítettek
szerint alkalmazza AK. AK a Kbt. 77.§ (5) bekezdés alapján jár el az azonos pontszámok esetén.
13. A megkötendő szerződés, az AK. és a nyertes AT aláírását követően ajánlatkérő egyoldalú
jognyilatkozatával, de legkésőbb a szerződő felek általi aláírástól számított 30 napon belül lép
hatályba.
14. AK. nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
15. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott
kérdésekben a Kbt. és a Ptk. előírásai irányadók.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobiztottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobiztottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (5973/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23952
Postai cím: Tüzér utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Zoltán
Telefon: +36 705001521
E-mail: horvath.zoltan@csbo.hu
Fax: +36 17002238
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csalad.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://utsz.hu/projektek/projekt_pdusfs/index.html (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: DUOVIRI Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tihamér utca 32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kollmann Örs László
Telefon: +36 306824487
E-mail: kozbeszerzes@duoviri.hu
Fax: +36 17002238
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csalad.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23952
Postai cím: Tüzér u. 33-35. 25-1. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Horváth Zoltán
Telefon: +36 705001521
E-mail: horvath.zoltan@csbo.hu
Fax: +36 17002238
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csalad.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „KRÍZISKEZELŐ SZOLGÁLATOK FEJLESZTÉSE”elnevezésű,EFOP-1.2.4VEKOP-16-2016-00001 számú projekt keretében kreatív -, gyártási-, médiavásárlási- és
rendezvényszervezési szolgáltatások beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„KRÍZISKEZELŐ SZOLGÁLATOK FEJLESZTÉSE”elnevezésű,EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001 számú
projekt keretében kreatív -, gyártási-, médiavásárlási- és rendezvényszervezési szolgáltatások beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú projekt- kreatív-, multimédiás -és gyártási
szolgáltatások beszerzése vállalkozási szerződés keretében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39294100-0

További tárgyak:

79822500-7
79821000-5
79952000-2
79961000-8
92112000-9
92211000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Eredménykommunikációs kiadvány grafikai tervezése, szövegírása, betördelése, nyomdai előállítása 500
db. Kötbérterhes teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 810. nap
2. A projekt 10 kiemelt rendezvényéről fotók készítése, rendezvényenként 60 db kiválasztott fotó átadása az
ajánlatkérőnek. Kötbérterhes teljesítési határidő az adott rendezvényt követő 8. nap
3. 1 db 30 mp-es társadalmi célú reklámfilm, valamint egy 25 mp-es rövidített vágat kreatív koncepciójának
elkészítése, szövegírása, valamint a 30 mp-es reklámfilm és a 25 mp-es rövidített vágat gyártása.
Kötbérterhes teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 100. nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
4. 1 db 30 mp-es társadalmi célú rádió spot, valamint egy 15 mp-es rövidített vágat kreatív koncepciójának
elkészítése, szövegírása, valamint a 30 mp-es rádió spot és a 15 mp-es vágat gyártása. Kötbérterhes
teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 65. nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
5. 1 db „D” típusú projekttábla grafikai tervezése, elkészítése. Kötbérterhes teljesítési határidő a
szerződéskötéstől számított 840. nap
6. Promóciós eszközök (30 db érintőkijelzős okos óra és 70 db touch-screen kesztyű) szállítása.
Kötbérterhes teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 60. nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
7. 4500 db különféle logózott ajándéktárgy szállítása. Kötbérterhes teljesítési határidő a szerződéskötéstől
számított 40. nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
8. Az országos szakmai konferenciákhoz kapcsolódó 9 db kültéri lakossági esemény megszervezése és
lebonyolítása. A rendezvényhez megtartásához kapcsolódó dokumentáció leadásának teljesítési határideje
az adott rendezvényt követő 7. nap
9. Meghatározott világnapokhoz kapcsolódó 3 db kültéri lakossági esemény megszervezése és
lebonyolítása. A rendezvényhez megtartásához kapcsolódó dokumentáció leadásának teljesítési határideje
az adott rendezvényt követő 7. nap
A részletes közbeszerzési műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata
(db) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 28 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001 Kríziskezelő
szolgálatok fejlesztése tárgyú projekt
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban egy hónap alatt 30 nap értendő.; A II.2.5. pont szerinti ár szemponton az Ajánlati Ár (nettó
HUF) értendő
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú projekt - médiavásárlás, online média
kampány beszerzése vállalkozási keretszerződés keretében
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

További tárgyak:

79341400-0
79342200-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nettó 19.210.000 HUF keretösszeg (ennek lehívására az ajánlatkérő kötelezettséget vállal) + legfeljebb
nettó 4.000.000 HUF opciós összeg erejéig médiavásárlás és online médiakampány lefolytatása az alábbi
tervezett mennyiségekkel, az ajánlatkérő által elkészítendő médiaterv alapján.
Tervezett mennyiségek:
1. Nyomtatott sajtó médiavásárlás országos napilapokban a kríziskezelő telefonszámok ismertté tétele
érdekében. 12 alkalommal ¼ oldalas hirdetés megjelentetése.
2. Nyomtatott sajtó médiavásárlás megyei napilapokban az ajánlatkérő által szervezett szakmai
konferenciákhoz kapcsolódóan. 30 alkalommal 1/8 oldalas hirdetés megjelentetése a megadott megyei
napilapokban.
3. Rádiós médiavásárlás az országos szakmai konferenciákhoz kapcsolódó lakossági figyelemfelhívó
kampányhoz kapcsolódóan. 15 mp-es (72 db), illetve 30 mp-es (18 db) hirdetések médiavásárlása, azaz
összesen 1620 mp időtartamban hirdetési idő vásárlása.
4. Facebook kampány 1. A kríziskezelő telefonszámok népszerűsítése érdekében 2X4 aktív hónap
terjedelemben online média kampány lefolytatása. Az elérések számának célértéke 220.000 felhasználó.
A nyertes ajánlattevő feladata a kampánystratégia elkészítése, a hirdetések szövegének és grafikai
terveinek elkészítése, teljeskörű kampánymenedzsment (a kampány megvalósítása, teljesítménykövetés,
optimalizálás), módosítási javaslatok, hozzászólások moderálása, kommentek kezelése, havi tartalmi
roadmap meghatározása, havi tartalmi roadmap meghatározása
5. Facebook kampány 2. A krízis applikáció népszerűsítése érdekében 2X4 aktív hónap terjedelemben
online média kampány lefolytatása. Az elérések számának célértéke 200.000 felhasználó. A nyertes

ajánlattevő feladata a kampánystratégia elkészítése, a hirdetések szövegének és grafikai terveinek
elkészítése, teljeskörű kampánymenedzsment (a kampány megvalósítása, teljesítménykövetés,
optimalizálás), módosítási javaslatok, hozzászólások moderálása, kommentek kezelése, havi tartalmi
roadmap meghatározása
6. Google kampány. A kríziskezelő telefonszámok népszerűsítése érdekében (26 hónap időtartamú) online
média kampány lefolytatása. Az elérések számának célértéke 180.000 megjelenés. A nyertes ajánlattevő
feladata a kampánystratégia elkészítése, a hirdetések szövegének és grafikai terveinek elkészítése,
teljeskörű kampánymenedzsment (a kampány megvalósítása, teljesítménykövetés, optimalizálás),
módosítási javaslatok
7. YouTube kampány 1. A kríziskezelő telefonszámok népszerűsítése érdekében 2X4 aktív hónap
terjedelemben online média kampány lefolytatása. Az elérések számának célértéke 200.000 megtekintés. A
nyertes ajánlattevő feladata a kampánystratégia elkészítése, teljeskörű kampánymenedzsment (a kampány
megvalósítása, teljesítménykövetés, optimalizálás), módosítási javaslatok
8. YouTube kampány 2. A krízis applikáció népszerűsítése érdekében 2X4 aktív hónap terjedelemben online
média kampány lefolytatása. Az elérések számának célértéke 150.000 megtekintés. A nyertes ajánlattevő
feladata a kampánystratégia elkészítése, teljeskörű kampánymenedzsment (a kampány megvalósítása,
teljesítménykövetés, optimalizálás), módosítási javaslatok
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3. M.2.2. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata
(db) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 28 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő a Kbt.141.§ (4) bekezdés a) pontjára tekintettel is rögzíti az
alábbiakat: Az opciós összeg nettó 4.000.000,- HUF
Az ajánlatkérő nem köteles az opciós összeg terhére megrendelést kibocsátani. Amennyiben az
Ajánlatkérő élni kíván az opció lehívásának lehetőségével, és erre vonatkozó szándékát a szerződés
V.2. pont szerinti Keretösszeg kimerülését megelőzően a nyertes ajánlattevő felé jelzi, a fenti
Keretösszeg kimerülését követően - a nyertes ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal a
nyertes ajánlattevő teljesítési kötelezettsége mellett - a keretszerződés hatálya alatt további nettó 4
000 000,-Forint, azaz nettó négymillió Forint összeg erejéig egyedi megrendelésekre jogosult (opciós
összeg). Az ajánlatkérő nem köteles az opciós összeget teljes egészében kimeríteni. A nyertes
ajánlattevő az ajánlatában megadott kedvezményeket, árakat az opciós összeg terhére kibocsátott
egyedi megrendelések esetében is köteles biztosítani.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001 Kríziskezelő
szolgálatok fejlesztése tárgyú projekt
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban egy hónap alatt 30 nap értendő.; A II.2.5. pont szerinti Ár és súlyszám meghatározása
tekintettel a karakterkorlátozásra a hirdetmény VI.4.3. pontjában található
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001 számú projekt szakmai konferenciák, kommunikációhoz
kapcsolódó rendezvények és ifjúsági kitelepülések szervezése és lebonyolítása vállalkozási szerződés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55300000-3

További tárgyak:

55330000-2
55110000-4
79952000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő az alábbi rendezvények teljes körű szervezésére és lebonyolítására, valamint a
közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott rendezvénykellékek biztosítására, az ott meghatározott
feladatok elvégzésére vállalkozik:
Alapmennyiség:
1. 1 db fél napos projektzáró rendezvény. 84 fő (1 alkalommal kávészünet 84 főre, 1 alkalommal
szendvicsebéd 84 főre, rendezvényterem biztosításával)
2. 3 db OKIT országos konferencia; konferenciánként, azaz egy konferenciára vetítve az alábbi főbb
mennyiségekkel: 2 napos, 58 fős, 2 alkalommal 3 fogásos ültetett menüebéd alkalmanként 58 főre, 4
alkalommal kávészünet alkalmanként 58 főre, 1 alkalommal reggeli 42 főre, 1 alkalommal vacsora 58 főre,
rendezvényterem biztosításával, egy éjszakára 42 fő részére szállás biztosításával
3. 3 db LESZ országos konferencia, konferenciánként, azaz egy konferenciára vetítve az alábbi főbb
mennyiségekkel: 3 napos, 204 fős, 3 alkalommal 3 fogásos ültetett menüebéd alkalmanként 204 főre, 5
alkalommal kávészünet alkalmanként 204 főre, 2 alkalommal reggeli alkalmanként 184 főre, 2 alkalommal
vacsora alkalmanként 204 főre, rendezvényterem biztosításával, 2 éjszakára 184 főre szállás biztosításával
4. 3 db IMSZ országos konferencia; konferenciánként, azaz egy konferenciára vetítve az alábbi főbb
mennyiségekkel: 2 napos, 58 fős, 2 alkalommal 3 fogásos ültetett menüebéd alkalmanként 58 főre, 4
alkalommal kávészünet alkalmanként 58 főre, 1 alkalommal reggeli 42 főre, 1 alkalommal vacsora 58 főre,
rendezvényterem biztosításával, egy éjszakára 42 fő részére szállás biztosításával
5. 10 db regionális konferencia; konferenciánként, azaz egy konferenciára vetítve az alábbi főbb
mennyiségekkel: fél napos, 32 fős, 1 alkalommal kávészünet 32 főre, 1 alkalommal szendvicsebéd 32 főre,
rendezvényterem biztosításával azzal, hogy 1 db regionális konferencia esetében a konferencia a CsBO
termében lesz
6. Ifjúsági fesztiválokra történő kitelepülés 10 db (fesztiválonként 3 nap időtartamban)
A fenti vendéglátási és szállás tételek (alapmennyiség) összesítve:
- szendvicsebéd: 404 adag
- kávészünet: 4856 adag
- 3 fogásos ültetett menüebéd: 2532 adag
- reggeli: 1356 adag
- vacsora: 1572 adag
- szállás: 1356 éjszaka
Az Opciós mennyiséget a jelen felhívás II.2.11. pontja tartalmazza.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3. M.2.3. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) 10
Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 28 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő a Kbt.141.§ (4) bekezdés a) pontjára tekintettel is rögzíti az
alábbiakat: Az ajánlatkérő az alábbi mennyiségekre opciós jogot alapít:
Az 1 db projektzáró esetében:
- szendvicsebéd: 14 adag
- kávészünet: 16 adag
A 3 db IMSZ konferencia esetében:
- 3 fogásos ültetett menüebéd: 72 adag
- kávészünet: 144 adag
- reggeli: 24 adag
- vacsora: 36 adag
- szállás: 24 éjszaka
A 10 db regionális konferencia esetében:
- szendvicsebéd: 60 adag
- kávészünet: 60 adag
A 3 db OKIT konferencia esetében:
- 3 fogásos ültetett menüebéd: 72 adag
- kávészünet: 144 adag
- reggeli: 24 adag
- vacsora: 36 adag
- szállás: 24 éjszaka
Az ajánlatkérő egyoldalúan jogosult az opciós jogot gyakorolni, az opciós jog gyakorlása esetén
a nyertes ajánlattevőnek az opciós jog gyakorlásával érintett mennyiségek vonatkozásában is
teljesítési kötelezettsége keletkezik. Az ajánlatkérő jogosult az opciós jogát az opciós mennyiségnek
csak egy részére, adott esetben csak egy meghatározott rendezvény opciós jog körébe tartozó
tételeinek akár csak egyike vonatkozásában is gyakorolni. Az ajánlatkérő az opciós mennyiség
részben vagy egészben történő igénybe vételére nem kötelezhető. Az ajánlatkérő bármikor jogosult
az opciós jog gyakorlásának jogáról lemondani.
Az opciós jog gyakorlása oly módon történik, hogy az ajánlatkérő az adott rendezvény briefjében jelzi
az opció lehívásának szándékát és annak mértékét. A nyertes ajánlattevő az opciós mennyiséget
köteles azon az egységáron szolgáltatni, amely egységárat az adott rendezvény adott tétele
esetében az alapmennyiség vonatkozásában az ajánlatában megajánlott. Az opciós tételekkel
kapcsolatos műszaki elvárások (kávészünetek-, szendvicsebédek-, 3 fogásos ültetett menüebédek-,
reggelik-, vacsorák-, szállás műszaki paraméterei) azonosak az alapmennyiség azonos tételeinek
közbeszerzési műszaki leírásban rögzített elvárásaival. Az opciós jog érvényesítésével igénybe
vett szolgáltatás elszámolása azon rendezvényhez kapcsolódóan történik az opciós tételek külön
feltüntetésével, amelynek vonatkozásában az opciós jog érvényesítésre került. Az ajánlatkérő
kifejezetten felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az opciós jog gyakorlása adott esetben a
rendezvényterem méretére is kihathat. Az ajánlattevők ajánlatuk elkészítésénél vegyék figyelembe a
jelen pontban foglaltakat.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001 Kríziskezelő
szolgálatok fejlesztése tárgyú projekt
II.2.14) További információ:
A II.2.5. pontban megadott Ár értékelési szempont az Alapmennyiség Ajánlati Ára (nettó HUF); A II.2.7.
pontban egy hónap alatt 30 nap értendő.
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú projekt- képzésekhez, tréningekhez,
workshopokhoz kapcsolódó rendezvények szervezése és lebonyolítása vállalkozási szerződés keretében
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55300000-3

További tárgyak:

55330000-2
55110000-4
79952000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő az alábbi főbb mennyiségekkel rendezvények teljes körű szervezésére és
lebonyolítására, valamint a nyertes ajánlattevő részére előírt egyéb kötelezettségek elvégzésére vállalkozik:
Alapmennyiség:
1. 3 db 1 napos rendezvény a kríziskezelésben dolgozó szakemberek felkészítéséhez kapcsolódóan
rendezvényenként, azaz egy rendezvényre vetítve az alábbi főbb mennyiségekkel: 17 fős, 1 alkalommal
szendvicsebéd 17 főre, 2 alkalommal kávészünet alkalmanként 17 főre
2. 1 db fél napos belső workshop a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak az alábbi főbb mennyiségekkel:
1 alkalommal kávészünet 35 főre.
3. A telefonos lelkisegély szolgálatok önkénteseinek tréningjeihez, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer
tagjainak képzéséhez kötődő szolgáltatások (198 db 20-31 fő közötti rendezvény) főbb mennyiségei:
• 20-31 fő közötti képzési terem biztosítása 3 napos képzések megtartására: 198 képzési alkalom
• kávészünet biztosítása: 26505 adag
• 3 fogásos ültetett menüebéd biztosítása: 15903 adag
• kontinentális reggeli biztosítása: 8352 adag
• ültetett vacsora biztosítása: 10602 adag
• szállás biztosítása: 8352 éjszaka
A fenti vendéglátási és szállás tételek (alapmennyiség) összesítve:
- kávészünet biztosítása: 26642 adag
- 3 fogásos ültetett menüebéd biztosítása: 15.903 adag
- kontinentális reggeli biztosítása: 8.352 adag
- ültetett vacsora biztosítása: 10.602 adag
- szállás biztosítása: 8.352 éjszaka
- szendvicsebéd: 51 adag
Az Opciós mennyiséget a jelen felhívás II.2.11. pontja tartalmazza.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3. M.2.4. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 28 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő a Kbt.141.§ (4) bekezdés a) pontjára tekintettel is rögzíti az
alábbiakat:
Az ajánlatkérő az alábbi tételek és mennyiségek vonatkozásában opciós jogot alapít:
• 20-31 fő közötti képzési terem biztosítása 3 napos képzések megtartására: 22 képzési alkalom
• kávészünet biztosítása: 2916 adag
• 3 fogásos ültetett menüebéd biztosítása: 1749 adag
• kontinentális reggeli biztosítása: 919 adag
• ültetett vacsora biztosítása: 1166 adag
• szállás biztosítása: 919 éjszaka
Az ajánlatkérő egyoldalúan jogosult az opciós jogot gyakorolni, az opciós jog gyakorlása esetén
a nyertes ajánlattevőnek az opciós jog gyakorlásával érintett mennyiségek vonatkozásában is
teljesítési kötelezettsége keletkezik. Az ajánlatkérő jogosult az opciós jogát az opciós mennyiségnek
csak egy részére is gyakorolni. Az ajánlatkérő az opciós mennyiség részben vagy egészben
történő igénybe vételére nem kötelezhető. Az ajánlatkérő bármikor jogosult az opciós jogáról
lemondani. Az opciós jog gyakorlásával érintett rendezvények megtartására az alábbi régiókban
kerülhet sor: Budapest, Pest megye, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, ÉszakMagyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld. A képzési termeket, a kávészüneteket, a 3 fogásos
ültetett menüebédeket, kontinentális reggeliket, az ültetett vacsorákat, a szálláséjszakákat a
közbeszerzési dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott költségvetésben régiónként különkülön kell árazni. Az opciós jog érvényesítése keretében megrendelt rendezvények esetén az
adott rendezvény elszámolása azokon az egységárakon történik, amelyet a nyertes ajánlattevő az
ajánlata részeként benyújtott költségvetésben az adott tétel vonatkozásában - az alapmennyiség
körében- megajánlott. Az ajánlatkérő nem rendelkezik arra vonatkozó információval, hogy az
opció terhére - adott esetben - szervezendő rendezvények a fent említett egyes régiók között
milyen arányban oszolhatnak meg. Az ajánlatkérőnek jogában áll az opció terhére szervezhető
rendezvényeket bármely fent említett régióban megtartani. A opció terhére megtartott rendezvények
előkészítése, szervezése, elszámolása megegyezik a nem opciós rendezvények előkészítésének,
szervezésének, elszámolásának a közbeszerzési műszaki leírásban rögzített módjával. A képzési
termekkel, vendéglátással, szálláshellyel kapcsolatos műszaki elvárások az opciós tételek esetében
is megegyeznek az azonos tartamú nem opciós tételek közbeszerzési műszaki leírásban rögzített
elvárásaival.
Az ajánlattevők ajánlatuk elkészítésénél vegyék figyelembe a jelen pontban foglaltakat.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001 Kríziskezelő
szolgálatok fejlesztése tárgyú projekt
II.2.14) További információ:
A II.2.5. pontban megadott Ár értékelési szempont az Alapmennyiség Ajánlati Ára (nettó HUF); A II.2.7.
pontban egy hónap alatt 30 nap értendő.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzés valamennyi része vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely - a jelen felhívásban meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
Az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum
(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek hatálya
alá.
A Kbt.62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a
Kbt.188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság Kbt.188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta,
hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott,
amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt.188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt.188. § (5) bekezdése
szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő
megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot
a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles
benyújtani.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.)
Korm rend 8.§, 10.§, 12-14.§ és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró
okok hatálya alá.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD
benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1-4 rész
Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány
IV. részében szereplő részletes információk megadását, hanem az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia alkalmasságát:
1-4 részM.1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm rend 21.§ (3) bek a) pontja alapján az
eljárást megindító felhívás TED adatbázisba történő feladásától visszafelé számított megelőző
három év (36 hónap) legjelentősebb M.1. pont szerinti szolgáltatásainak az ismertetését. A
321/2015.(X.30.) Korm rend 21.§ (3a) bek a) pont alapján az eljárást megindító felhívás TED
adatbázisba történő feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) alatt befejezett,
de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szolgáltatás megrendelések kerülnek
figyelembe vételre. Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm rend 22.§ (1) bekezdése szerint kell
igazolni.
A referenciaigazolás(ok)ból, illetve a referencianyilatkozat(ok)ból egyértelműen ki kell
derülnie az előírt alkalmassági feltételek teljesülésének. A referenciaigazolás(ok)nak, illetve a
referencianyilatkozat(ok)nak tartalmaznia kell legalább:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését
- a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap)
- a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét az alkalmasság megítéléséhez szükséges pontossággal
- részteljesítés bemutatása esetén a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának
megjelölését
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt
igazoló gazdasági szereplő közös ajánlattevőként teljesített szerződés alapján a közös ajánlattevők
egyikeként vagy alvállalkozóként vett részt, úgy a referenciát bemutató gazdasági szereplő által
szolgáltatott rész tartalma, mennyiségi adatai is megadandók, ugyanis az ajánlatkérő csak és
kizárólag a teljesítésnek az alkalmasságot igazolni kívánó gazdasági szereplőre eső tartalmát,
mennyiségét veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során.
Utalunk a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 24.§ (1) bek. szerinti igazolási módra. Utalunk a 321/2015.
(X.30.) Korm. rend 22.§ (4), (5) bek. és a Kbt. 140.§ (9) bek. rendelkezéseire, mely körülményeknek
az igazolásokból egyértelműen ki kell derülnie. Az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek a
Kbt.65.§ (7),(9) bekezdésében és 67.§ (3) bek-ben foglaltak szerint is megfelelhet, az ott előírt
adatok megadása, iratok, dokumentumok benyújtása mellett. Utalunk a Kbt.65§ (6) és (11)
bekezdéseire is.
1-4. rész M.2. A 321/2015. Korm rendelet 21.§(3) bek b) pontja alapján az ajánlatkérő előírja
az alkalmassági feltétel igazolására bemutatni és a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek)
megnevezését, az alkalmassági körben előírt szakmai tapasztalatuk ismertetését. Az M.2.
alkalmassági feltétel vonatkozásában a szakember(ek) megnevezése nyilatkozat benyújtásával
történik.
Az M.2. alkalmassági feltétel esetében a szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés ellenőrzése
a szakember által aláírt, a szakmai gyakorlat megállapíthatóságához szükséges részletezettségű
önéletrajz alapján történik.
3-4. rész
A szakembereknek (M.2.3, M.2.4.) átfedések nélkül kell teljesítenie az alkalmasságként előírt
értéket, azaz időben egymással párhuzamosan végzett munkák esetében az időszak csak egyszer
vehető figyelembe, így egy adott hónap csak egyszer vehető figyelembe
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmas, ha az eljárást megindító felhívás TED
adatbázisba történő feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) rendelkezik az
alábbi, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciákkal:
1. rész:
M.1.1. legalább 1 db legalább 20 másodperces reklámfilm kreatív koncepciójának elkészítésére és
gyártására vonatkozó referencia.
M.1.2. legalább 1 db legalább 20 másodperces rádióspot kreatív koncepciójának elkészítésére és
gyártására vonatkozó referencia.
2. rész
M.1.3. legalább összesen 600 másodperc hirdetési idő terjedelemben rádiós médiavásárlásra
vonatkozó referencia. Jelen alkalmassági feltétel több szerződés útján is teljesíthető.
M.1.4. legalább összesen 8 alkalommal nyomtatott sajtótermékben történő médiavásárlásra
vonatkozó referencia. Jelen alkalmassági feltétel több szerződés útján is teljesíthető.
M.1.5. legalább 1 db legalább 110.000 célértéket (felhasználó és/vagy megjelenés és/vagy
megtekintés) teljesítő online média kampány kampánystratégiájának elkészítésére, és a
hirdetések szövegének- és grafikai terveinek elkészítésére, valamint az online média kampány
megvalósítására, teljesítménykövetésére és a kampány optimalizálására vonatkozó referencia.
3. rész
M.1.6. legalább összesen 1.600 adag ültetett ebéd és/vagy vacsora és legalább összesen 900
vendégéjszaka biztosítását magában foglaló rendezvényszervezési- és lebonyolítási referencia.
Minden bemutatott referenciának magában kell foglalnia a rendezvény szervezését és lebonyolítását
is. Jelen alkalmassági feltétel több szerződés útján is teljesíthető.
4. rész
M.1.7. legalább összesen 4.000 adag ültetett ebéd és/vagy vacsora és legalább összesen 2.000
vendégéjszaka biztosítását magában foglaló rendezvényszervezési- és lebonyolítási referencia.
Minden bemutatott referenciának magában kell foglalnia a rendezvény szervezését és lebonyolítását
is. Jelen alkalmassági feltétel több szerződés útján is teljesíthető.
Megfelelőség esetén egy referencia több alkalmassági minimumfeltétel igazolására is
felhasználható. Megfelelőség esetén egy referencia a közbeszerzés több része esetében is

felhasználható. Amennyiben egy ajánlattevő a közbeszerzés 3. és 4. része vonatkozásában is
ajánlatot kíván benyújtani, akkor a 3. és a 4. rész esetében történő alkalmassá nyilvánításhoz a
referenciák vonatkozásában elegendő a 4. részben meghatározott alkalmassági minimumfeltételeket
teljesíteni.
A referencia időszak a 321/2015 (X30)Korm rend 21§ (3a) bek a) pont alapján értelmezendő.
Elfogadott ha a referencia szolgáltatás a szerz. részteljesítéseként valósult meg
M.2. Alkalmas, ha rendelkezik
1. rész
M.2.1. legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki részt vett legalább 1 db reklámfilm kreatív
koncepciójának kidolgozásban és a reklámfilm gyártásában.
2. rész
M.2.2. legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki részt vett legalább 1 db legalább 110.000 célértéket
(felhasználó és/vagy megjelenés és/vagy megtekintés) teljesítő online média kampány
kampánystratégiájának tervezésében és megvalósításában.
3. rész
M.2.3. legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12 hónap rendezvények
szervezésében és/vagy lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalattal.
4. rész
M.2.4. legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12 hónap rendezvények
szervezésében és/vagy lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalattal.
Megfelelőség esetén egy szakember több pozícióra és több rész esetében is megajánlható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetében
Leigazolt teljesítés esetén az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt 135. § (1), (5) és (6) bek, és a Ptk 6:130. §
(1)-(2) bek. szerint 30 nap határidővel.
Az ajánlattétel és a szerződés teljesítésének a pénzneme a forint (HUF vagy Ft). Előleg nem biztosított.
A kifizetés utófinanszírozással történik (272/2014. (XI.5.) Korm. rend). Támogatási intenzitás 100% A
szerződésszervezetben rögzítettek szerint részszámla benyújtására a közbeszerzés valamennyi része
esetében lehetőség van.
A szerződés biztosítékai:
1. rész késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér
2. rész hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér
3. rész hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér
4. rész hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték a Kbt.134.§ (6) bekezdés a) pontja szerint
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Családbarát Ország Nonprofit
Közhasznú Kft, 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 25-1. iroda
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt.68.§ (3) bekezdése szerint az ajánlatok
felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek,
továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban
meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a
felolvasólapba betekinthetnek. A Kbt.68.§(4) és (6) bek. is irányadók.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A dokumentáció letöltését követően a gazdasági szereplő köteles a nevét, címét, telefonszámát, a
kapcsolattartó nevét és e-mail címét tartalmazó letöltési igazolást ajánlatkérő képviseletében eljáró
szervezet részére a kozbeszerzes@duoviri.hu e-mail címre megküldeni. A dokumentáció letöltése
és a letöltési igazolás ajánlattételi határidő lejártáig történő megküldése az eljárásban való részvétel
feltétele. A Kbt. 57. § (2) bekezdés alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie,
az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció másra át nem ruházható.

2. Az ajánlatot egy papír alapú példányban, írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat
elektronikus másolati példánya is benyújtandó a dokumentációban részletezettek szerint. Az ajánlat
csak magyarul nyújtható be.
3. Az ajánlatnak - elsősorban, de nem kizárólagosan - tartalmaznia kell a Kbt.66.§ (2), (4), (5), (6)
[nemleges esetben is nyilatkozni kell], 67.§ (4), és - adott esetben - a Kbt.65.§(7) bekezdés szerinti
nyilatkozatokat, okiratokat, dokumentumokat. Az ajánlatnak a 4. rész esetében tartalmaznia kell a
Kbt.134.§ (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot az előírt teljesítési biztosíték vonatkozásában.
4. Az ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket valamennyi alkalmassági követelmény esetében
szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők hatósági hivatalos és kamarai jegyzékében
szereplő minősítési szempontokhoz képest.
5. Az ajánlatok munkanapokon hétfőtől csütörtökig 10.00 óra és 15.00 óra között, pénteken 10.00
óra és 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8.00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig
nyújthatók be. Cím: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft, 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
25-1. iroda
6. Az időpontok magyarországi helyi idő szerintiek.
7. Az ajánlatkérő a közbeszerzés egyik része esetében sem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő
számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
8. A jelen felhívás IV.2.6. pontjában az ajánlati kötöttség vonatkozásában megadott 2 hónap
időtartalom a Kbt.81.§ (11) bekezdése alapján 60 napnak értelmezendő.
9. FAKSZ adatai:
Kollmann Örs László, 00273
10. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám valamennyi rész esetében: 0-100
11. Az értékelés módszerei: Az Ár értékelési szempontok esetében fordított arányosítás, a
szakemberek többlet szakmai tapasztalata értékelési szempontok esetében egyenes arányosítás. A
Kbt77.§ (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb szint a többlet szakmai tapasztalat vonatkozásában 1.
rész M.2.1. szakember 5 db, 2. rész M.2.2. szakember 5 db, 3. rész M.2.3. szakember 36 hónap, 4.
rész M.2.4. szakember 36 hónap. 0 db-nál (1-2. rész), valamint 0 hónapnál (3-4. rész) alacsonyabb
mértékű megajánlás érvényesen nem tehető.
12. A Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok alkalmazásra kerül..
13.A 272/2014.(XI.5.) Korm. rendeletben elszámolhatóági szabályokra tekintettel az ajánlatkérő
kiköti, hogy Budapesten nettó 20.254 HUF, Pest megyében nettó 12.712 HUF, Közép-Dunántúlon
nettó 11.271 HUF, Nyugat-Dunántúlon nettó 11.610 HUF, Dél-Dunántúlon nettó 9.661 HUF, ÉszakMagyarországon nettó 11.441 HUF, Észak-Alföldön nettó 9.237 HUF, Dél-Alföldön nettó 9.576 HUF
összegnél magasabb 1 főre vetített éjszakánkénti szállásköltség érvényesen nem ajánlható meg.
14. Az ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó
részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. (Kbt.81.§ (4) bek)
15. Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. (Kbt.81.§ (5) bek)
Folytatás a VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:

Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1. A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
2. A közbeszerzés 2. rész II.2.14. pont folytatása:
II.2.5 szerint Ár és súlyszám az alábbiak szerint értendő:
Országos napilapok nem TCR hirdetéseinek a megajánlott kedvezmény mértékével csökkentett
képzett ára (nettó HUF) 8
Országos napilapok TCR hirdetéseinek a megajánlott kedvezmény mértékével csökkentett képzett
ára (nettó HUF) 8
Megyei napilapok nem TCR hirdetéseinek a megajánlott kedvezmény mértékével csökkentett
képzett ára (nettó HUF) 12
Megyei napilapok TCR hirdetéseinek a megajánlott kedvezmény mértékével csökkentett képzett ára
(nettó HUF) 12
Rádiók nem TCR hirdetéseinek a megajánlott kedvezmény mértékével csökkentett képzett ára (nettó
HUF) 2
Rádiók TCR hirdetéseinek a megajánlott kedvezmény mértékével csökkentett képzett ára (nettó
HUF) 2
Online kampány Ajánlati Ára (nettó HUF) 46
TCR, társadalmi célú reklám, a 2010 évi CLXXXV tv203.§ 64 pontban így meghatározott fogalmat
jelent.
3. A VI.3. pont folytatása
16. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbiakra a közbeszerzés valamennyi része tekintetében:
A felhívás II.2.7. pontja az adott rész vonatkozásában tartalmazza a szerződés teljesítési
időtartamát, mely időtartam utolsó napja minősül a teljesítési határidőnek. Az ajánlatkérő
a beszerzést támogatásból finanszírozza, így meg kell felelnie a támogatási szerződés
elszámolhatósági rendelkezéseinek is. Ennek okán az ajánlatkérőnek nem áll lehetőségében
olyan teljesítést elfogadni, ami a projekt fizikai befejezésének dátumánál későbbi. Így a nyertes
ajánlattevőnek a szerződéses kötelezettségeit a felhívás II.2.7. pont szerinti időpontra teljesíteni kell,
vagy amennyiben ez az időpont a projekt fizikai befejezésénél későbbi, akkor legkésőbb a projekt
fizikai befejezésének időpontjára, ami a jelenleg hatályos támogatási szerződés szerint 2021. január
31.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. (5798/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23328
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc út 88-92. I.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálcsics Ferenc
Telefon: +36 305635167
E-mail: kozbeszerzes@budapest21.hu
Fax: +36 12782107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csepel.hu
Hivatalos név: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15622
Postai cím: Szent Imre tér 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1211
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kálcsics Ferenc
Telefon: +36 305635167
E-mail: kozbeszerzes@budapest21.hu
Fax: +36 12782107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csepel.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu/ (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: KözbeszGuru Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aulich utca 7. 2. em. 4/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Costin Gabriel
Telefon: +36 90900750
E-mail: ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu

Fax: +36 17002060
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozbeszguru.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kozbeszguru.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: KözbeszGuru Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aulich utca 7. 2. em. 4/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Costin Gabriel
Telefon: +36 909 00750
E-mail: ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu
Fax: +36 17002060
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozbeszguru.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kozbeszguru.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás alapján mélyépítési munkák ellátása valamint a szükséges tervek
elkészítése és engedélyeztetése a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat részére. közbeszerzési
eljárás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés

45221250-9

II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás alapján mélyépítési munkák ellátása valamint a szükséges tervek elkészítése és
engedélyeztetése a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat részére. közbeszerzési eljárás
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1.700.000.000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
A részajánlattétel nem lehetséges, mert a feladatot a tényleges megrendelések ismerete nélkül sem
területileg, sem funkcionálisan előre felosztani nem lehet.
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás alapján mélyépítési munkák ellátása valamint a szükséges tervek
elkészítése és engedélyeztetése a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45221250-9

További tárgyak:

45233120-6
45233162-2
45233125-1
45233228-3
45233200-1
45233150-5
45232400-6
45232410-9
45232411-6
45231000-5
45111290-7
45111000-8
45232452-5
71220000-6
71356400-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keret-megállapodás keretében útépítési és vízépítési munkák, így különösen útépítés- és felújítás, út-,
parkoló-, kerékpárút-, járdaépítési és felújítási munkák, valamint közműépítés- és felújítás ellátása, beleértve
valamennyi forgalomtechnikai, terület-előkészítési és bontási beavatkozást, valamint a szükséges tervek
elkészítését, és engedélyeztetését a Megrendelő részére, különösen az alábbi munkanemek tekintetében:
- Útépítési munkák, ezen belül:
Földmunkák (földkiemelés, felrakás, elszállítás, töltésépítés, földanyag beszállítás, töltéstest tömörítése,
földmű tükör készítés)

Út- és járdaszegély építése (kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, illetve K-szegély építése betongerendával,
beton és kő szegélyelemekből)
Kötőanyag nélküli/mechanikailag stabilizált pályaszerkezeti rétegek építése (zúzottkő útalap, stabilizált
útalap, zúzottkő réteg építése és kiegyenlítése)
Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek építése (beton burkolatalap, hidraulikus vagy cementes
kötőanyagú stabilizáció, cementes talajstabilizáció készítése)
Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek építése (aszfalt alap-, kötő- és kopóréteg építése, öntött
aszfalt, martaszfalt burkolat, bitumenes felületi zárás, aszfaltrács, hézagkiöntés, bitumenes szalag
beépítése)
Kiselemes térkőburkolatok és gyephézagos betonelemek építése (beton térkőburkolat, bazalt vagy andezit
kis- és nagykockakő építése, taktilis burkolati elemek beépítése)
- Vízépítési munkák, ezen belül:
Zárt csapadékcsatorna építés (csapadékcsatorna-, víznyelő akna, beton tisztítóakna építése, új csatlakozási
pont kiépítése meglévő hálózatra, akna fedlap, víznyelőrács, visszacsapó csappantyú, előfej megépítése)
Nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek építése (földárok kotrása, új árok létesítése, burkolt árok, meder
burkolat létesítése, padkafolyóka polimerbeton és monolit rácsos folyóka építése
Szikkasztó rendszerek (esővízszikkasztó építése műanyagblokkból és acélcsőből, geotextília és kavicságy
beépítése)
Munkaárok víztelenítés (nyíltvíztartással, vákuum kutas víztelenítéssel)
Olajleválasztók építse (víznyelő aknába függeszthető kivitellel vagy önálló műtárgyként)
- Forgalomtechnikai munkák, ezen belül
Útburkolati jelek készítése (ideiglenes, valamint állandó kézi vagy gépi kivitelben, oldószeres vagy tartós
festékkel)
Forgalomtechnikai elemek kihelyezése (KRESZ-táblák, acél szalagkorlátok, optikai vezető oszlopok
elhelyezése, kiépítése, tartozékok pótlása, sebességcsökkentő küszöbök építése)
- Előkészítő és befejező munkák, ezen belül:
Növényzetirtás és földmunka előkészítés (bozót- és cserje irtás, fakivágás, fatuskó kiszedés, föld depónia
elszállítás, humuszterítés)
Útépítéshez kapcsolódó bontási munkák
Vízépítéshez kapcsolódó bontási munkák
Befejező munkák (felületrendezés, humuszolás, füvesítés, földlabdás facsemete vagy cserje ültetés)
Útpadka építése
Közművek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre,
típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) pont M/2.1) pontjában előírt szakember kötelezően előírt
5 év útépítési szakmai tapasztalatán felüli útépítési szakmai tapasztalat ideje (hónap) 15
2 A felhívás III.1.3) pont M/2.2) pontjában előírt szakember kötelezően előírt 3 éven felüli
közlekedési építmények kivitelezése szakterületen szerzett gyakorlati ideje (hónap) 15
3 A felhívás III.1.3. M/3.1. pontjában rögzített feltételnek megfelelő tehergépjárművek
környezetvédelmi osztály jelzés szerinti értékelés szerinti magasabb besorolása 15
4 Lakosság zavarásának minimalizálására tett releváns intézkedések száma 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1700000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok érték. szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja . A részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Értékelés módszere: 1-3 értékelési szempont egyenes arányosítás, 4. értékelési szempont: pontozás és
egyenes arányosítás, 5. értékelési szempont ár fordított arányosítás. Az értékelés módszere részletesen KDban.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bek szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1)
bek. a)-b) pontja irányadó.
Ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében
foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával
kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások
benyújtásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 69. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.
§ (7) bekezdése és III. Fejezete. Az előzetes igazolással kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1. § és 3.§ szerint kell eljárni.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot
akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz
a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.)
Kr. 8.§-14.§-ai alapján jár el. A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok keltezésével kapcsolatban a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.
Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény:
Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a
Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében, szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal
való rendelkezés követelményét.
Alkalmasság igazolása:
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők tekintetében az Étv. szerinti, az építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján Ajánlatkérő ellenőrzi az
alkalmassági követelménynek való megfelelést. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt
nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései,
valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése és IV. fejezetének vonatkozó
rendelkezései, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése.
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése
alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását.
Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására (figyelemmel a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is).
Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó.
További részletes leírást a közbeszerzési dokumentum II. fejezete tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző
három - mérlegfordulónappal - lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályoknak megfelelő beszámolóját (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga
előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a
beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények
tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési és/vagy térfelszíni munkákból) származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének
ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban
meghatározott értéket.
P/2.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított
- árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési és/vagy
térfelszíni munkákból) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló
- adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozatát, attól
függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/3
Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. a) pontja alapján,
valamennyi pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló (a vizsgált
időszak alatt megszűnt számlák vonatkozásában is), az eljárást megindító felhívás feladásának
napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot melynek kötelezően tartalmaznia kell (attól függően,
hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak), hogy a pénzforgalmi számláján/számláin az eljárást megindító felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 15 napot meghaladó sorba állítás
volt-e
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 19. § (6)-(7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a P/1 és P/3 pontban meghatározott követelmény
tekintetében az együttes megfelelés lehetősége alapján, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül
egy felel meg. A P/2 pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül
a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző három -mérlegfordulónappal - lezárt üzleti évben egynél több
alkalommal volt negatív.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(mélyépítési és/vagy térfelszíni munkákból) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el: 750.000.000.- Ft-ot.
P/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele
összesen nem éri el a nettó 750.000.000.- Ft összeget, illetőleg ugyanezen időszakban a
közbeszerzés tárgyából (mélyépítési és/vagy térfelszíni munkákból) származó - általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 750.000.000 .- Ft összeget.
P/3
Alkalmatlan Ajánlattevő amennyiben az Ajánlati felhívás feladást megelőző 24 hónapban bármely
pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó mértékű sorbanállás fordult elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1
M.1.: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja
alapján és a 22. § (3) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásától/ megküldésétől
visszafelé számított 60 hónapban teljesített, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, a
felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1. pontjában előírt követelményeknek
megfelelő, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek)
tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, az építési beruházás
tárgyát, valamint mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés helyét és
a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével) és
nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az
ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha
a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy
nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett
munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik,
a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan
arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett
teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni
köteles.
M/2
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen
a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai
tapasztalat ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai
gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.
A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember
rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie. (A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban
kell megadni.)
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer
számítanak bele az adott szakember tapasztalati/gyakorlati idejébe.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja.
M/3
Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. h) pontja alapján
a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.3. pontjában előírt követelményeknek
megfelelő, a teljesítéshez rendelkezésre álló műszaki-technikai felszereltség leírását tartalmazó
nyilatkozatot a berendezés darabszámának, műszaki paraméterének megjelölésével
M.4.: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. f) pontja alapján
ISO 14001 szerinti minőségirányítási rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független
szervezet által kiállított tanúsítványát. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más

tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn
belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási
intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától
visszafelé számított nyolc évben megkezdett és 5 éven belül lezárt sikeres műszaki átadás-átvétellel
lezárt szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal:
M/1.1) legalább 900 méter hosszúságot elérő olyan útépítési és/vagy útfelújítási referenciával,
amely(ek) az útépítésen és/vagy útfelújításon kívül legalább az alábbiakat tartalmazza/tartalmazzák:
- járdaépítési munka
- csapadékvíz csatorna építési/kiváltási/bontási munka
- ivóvízvezeték építési/kiváltási/bontási munka
M/1.2) legalább 8000. m2 alapterületet elérő külterületi útfelújítási referenciával, amely(ek) legalább
az alábbiakat tartalmazza/tartalmazzák:
- nyíltárkos vízelvezetés kiépítést
M/1.3) összesen legalább 2.000 méter hosszú új építésű kerékpárút építésére vonatkozó
referenciával;
Az M/1.1; M/1.2 és M/1.3 pontokban szereplő alkalmassági követelményeknek való megfelelést
ajánlattevők legfeljebb 2-2 darab (két-két darab) szerződéssel igazolhatják.
M/2
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M/2.1) legalább 1 fő, felsőfokú műszaki végzettséggel és legalább 5 év útépítési szakmai
tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki ezen időszakon belül részt vett olyan projektekben ahol
több építésvezető egyidejű (párhuzamos) irányítása terén szerzett vezetői, irányítói tapasztalattal is
rendelkezik.
M/2.2) legalább 1 fő, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel és legalább 3 év közlekedési
építmények kivitelezése szakterületen szerzett gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
M/3
3.1 Legalább 1 db legalább 12 tonna teherbírású legalább 10-es környezetvédelmi besorolású
tehergépjárművel
M/4
321/2015 (X.30) korm rend. 21.§ (2) f.) ISO 140001 szerinti minőségirányítási rendszerrel, vagy a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK a Kbt. 135. § (7) bek alapján a írásbeli konzultáció során kötött szerződések tekintetében, ahol a
teljesítés időtartama a 2 hónapot meghaladja, a szerződésben foglalt - ÁFA nélkül számított - teljes
ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg (legfeljebb 75 millió Ft) mértékben biztosítja az előleg igénybe
vételét.
A közbeszerzés tárgya ép. beruházás és a megkötendő szerződés kivitelezési szerződés, a
teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (2) bekezdése szerint történik.
Részszámlázásra a szerződéstervezet szerint.
Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzés tárgya építési beruházás, amennyiben az ajánlattevőként
szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően
ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint teljesíti az ellenszolgáltatást.
Késedelmi kötbér, Meghiúsulási kötbé; Jótállási, Teljesítési biztosíték: nettó ajánlati ár 5 - 5 %-a a Kbt. 134. §
(6) bekezdés a) pontja szerint. Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: KözbeszGuru Kft., 1054 Budapest,
Aulich utca 7. 2. emelet 4/a
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3)
bekezdése szerinti személyek vehetnek részt.
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét),
valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján
értékelésre kerülnek.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A közbeszerzési dokumentumok elérésével kapcsolatos további információk:
A közbeszerzési dokumentumok a KBA rendszerében érhetők el (http://kba.kozbeszerzes.hu/).
Kérjük, folyamatosan ellenőrizze az elérhető dokumentumokat, mert minden változás, kiegészítő
tájékoztatás is itt érhető el, amellett, hogy az érdeklődő gazdasági szereplők (akik ezt jelezték,
és ajánlatkérő tudomással bír) részére közvetlenül elektronikusan is megküldi, azonban
ajánlatkérő nem vállal felelősséget a rendszerben található dokumentumok olvasásáért, az
ajánlattétellel összefüggő információk megismeréséért. A közbeszerzési dokumentumok átvételének
visszaigazolása című dokumentum szintén a KBA rendszerében érhető el. Kérjük a kitöltött és aláírt
visszaigazolást visszajuttatni az ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu e-mail címre vagy +36 17002060
fax számra!
Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki a közbeszerzési
dokumentumokat eléri és az érdeklődését írásban jelzi (e-mailben, vagy faxon visszajuttatja a
kitöltött és aláírt visszaigazolást az ajánlatkérő részére) vagy amely gazdasági szereplő kiegészítő
tájékoztatást kér.
A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az
ajánlattételi határidő lejártáig.
2) Az ajánlat benyújtás módja és az ajánlattal kapcsolatos előírások: részletek a KD.ban
3) Az ajánlat Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése által előírt tartalma: Ajánlattevőnek az ajánlatában
nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint. A Kbt. 47. § (2) bekezdése
alapján az ajánlat eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt
példányát kell tartalmaznia.
4) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke:
10.000.000 (tízmillió),- Ft. Az ajánlati biztosítékot t Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
11784009-15521000 számú számlájára kell teljesíteni. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése
alapján előírja, hogy a fenti összegű ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltáig
(azaz az ajánlattételi határidőig) kell rendelkezésre bocsátani. A biztosíték az ajánlattevő
választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő
befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
- kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejáratáig kell rendelkezésre
állnia. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 35. § (5) bekezdése, a Kbt. 47. § (2)
bekezdése, és a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását
az ajánlattevőnek igazolnia kell az ajánlatban (Kbt. 54. § (1) bekezdés), pl. átutalási igazolással,
pénzügyi intézmény által kiállított bankgarancia nyilatkozattal, stb.).
5) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt.
35. §-ban foglalt valamennyi feltételnek. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
6) Munkaidő és irányadó idő: részletek a KD.ban
7) A képviseleti jogosultság igazolása: részletek a KD.ban
8) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell beárazott költségvetést. Az árazatlan költségvetést
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja, további a
KD-ban.
9) Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevőkre vonatkozó minősítési követelményeknél
szigorúbban határozta meg az alábbi kiválasztási szempontok tekintetében: P1-P3, ill. M1-M.4
További információk a felhívás VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026

Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
10) Egyéb nyilatkozatok, információk az ajánlattétellel kapcsolatban
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 105.§ (1) bekezdés c) pont szerinti keretmegállapodás
megkötésére irányul.
Az ajánlattétel nyelve magyar, továbbá az eljárás során minden eljárási cselekmény és
kommunikáció kizárólag magyar nyelven történik. Fordítás elfogadása a KD-ban részletesen.
11Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja, nem korlátozza.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
Kbt. 29.§. (1) bek alapján Ak tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárást a Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata nevében folytatja le.
A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai
irányadóak.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma:
Dr. Costin Glad Gabriel, 00277
A rész ajánlattétel nem lehetséges, mert a feladatot a tényleges megrendelések ismerete nélkül sem
területileg, sem funkcionálisan előre felosztani nem lehet
A tervezési tevékenység kivitelezéssel együtt történő beszerzésének indoka, hogy a tényleges
megrendelések ismerete nélkül nem ütemezhető megfelelően előre egy önálló tervező és kivitelező
tevékenysége, amely magas kockázati tényezőt jelentene a kivitelezési munkálatok megfelelő
időben történő elvégzése tekintetében.
Ajánlatkérő a felelősségbiztosítással való rendelkezést a keretmegállapodás alapján kötendő egyedi
szerződések tárgyának és értékének megfelelően a írásbeli konzultáció során határozza meg
Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéskor a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatával
egyidejűleg nyilatkoznia kell az alvállalkozók tervezett bevonási arányáról is, továbbá amennyiben
a csatolt nyilatkozat tartalma (bármilyen tekintetben) változik, azt a szerződő köteles aktualizálni,
és a módosított nyilatkozatot Ajánlatkérő részére haladéktalanul megküldeni. A nyilatkozattétel
elmaradása (beleértve annak aktualizálását) az ajánlattevőnek felróható szerződésszegésnek
minősül.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. (5911/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK23597
Postai cím: Külterület hrsz. 0763/192.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyucha Mariann
Telefon: +36 309818850
E-mail: info@dareh.hu
Fax: +36 66463056
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dareh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dareh.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.dareh.hu/dokumentumok/kozbeszerzes (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Stumpf-Csapó Ágnes
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kinizsi u. 13. 2. em 204.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Stumpf-Csapó Ágnes
Telefon: +36 66444568
E-mail: csapoagnes@t-online.hu
Fax: +36 66444568
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dareh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Stumpf-Csapó Ágnes
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kinizsi u. 13. 2. em. 204.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Stumpf-Csapó Ágnes
Telefon: +36 66444568
E-mail: csapoagnes@t-online.hu
Fax: +36 66444568
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dareh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: nonprofit gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90511000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hulladék gyűjtés és hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása,
hulladék átrakó és hulladékudvar üzemeltetése, valamint kapcsolódó feladatok ellátása Békés megye
területén.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása Békés megye 1. sz.
körzetében
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90511000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne:
Almáskamarás,Battonya,Békéscsaba,Békéssámson,Csanádapáca,Csorvás,Doboz,Dombegyház,Dombiratos,Gere
folytatás a VI.4.3. pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladék gyűjtés, a hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása,
hulladék átrakó és hulladékudvar üzemeltetése, valamint a kapcsolódó feladatok ellátása Békés megye 36
db, a II.2.3. pontban felsorolt településén (Békés megye 1. körzete) a továbbiakban részletezettek szerint
azzal, hogy Pusztaottlaka Község Önkormányzatának, és Kaszaper Község Önkormányzatának a DAREH
Önkormányzati Társulás, mint alapítóhoz társulási tagként történő csatlakozása folyamatban van, ezért
jelenleg közszolgáltatási szerződés alapján történik a feladatellátás.
Ajánlattevő feladata többek között a szolgáltatási területen belül az ügyfélszolgáltatással kapcsolatos és a
NHKV Zrt. számlázásához kapcsolódó pénzügyi feladatok teljes körű ellátása is.
Tájékoztató jellegű adatok az ellátás jelenlegi volumenéről:
- ellátási terület: Békés megye 1. körzete - 36 település
- lakosságszám száma jelenleg: 155.101 fő
- háztartások száma jelenleg: 76.348 db
- közületek száma jelenleg: 1.709 db
Ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok előírásával, a mindenkor hatályos OHKT vonatkozó előírásai
figyelembe vételével, a közszolgáltatási szerződésekben és helyi rendeletekben foglaltakkal összhangban
köteles végezni a települési hulladékok gyűjtését, szállítását.
Ajánlattevőnek a rendelkezésére álló gépekkel és eszközökkel Békés megye 1. körzetében, a jelenlegi
lakosságszám, háztartások és közületek számának figyelembevételével, mintegy 345.000.000 liter ürítését
kell évente biztosítania vegyes települési hulladékok gyűjtésére.
Ajánlattevő feladata a 36 településen a szelektíven és vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék
jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása.
A vegyes hulladékot (biológiailag bomló hulladékot tartalmazó) beépítettségre vonatkozó jogszabályi előírás
(16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet) figyelembevételével szükséges összegyűjteni és elszállítani a települési
önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum heti egyszeri gyakorisággal.
A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékot a települési önk-i rendeletben
meghatározottak szerint, de minimum havi egyszeri gyakorisággal kell a lakosságtól elszállítani. A
közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető
megfelelőnek, ha legalább az alábbi csomagolási hulladék mennyiségek visszagyűjtése megvalósul
frakciónként évente: papír 10 kg/fő/év és üveg 6 kg/fő/év és műanyag 4 kg/fő/év és fém 1 kg/fő/év.
Legalább a vegyes hulladék gyűjtésének időszakára előírtak szerinti ingatlanhasználók tekintetében a
közszolgáltatás körébe tartozó lomhulladéknak a települési önkormányzati rendeletben meghatározott
alkalommal és módon, de minimum évente egyszeri gyakorisággal összegyűjtése és elszállítása szükséges
- várhatóan mintegy 1.555,3 t/év - a kezelő létesítménybe. A lomtalanítási megoldás alkalmas legyen a
nagyságrendileg 10kg/fő/év mennyiségű lomhulladék gyűjtésére és szállítására.
A zöldhulladék vonatkozásában évente legalább 12 alkalommal kell az összegyűjtést elvégezni és az
elszállítást- várhatóan mintegy 3.659,6 t/év - kezelő létesítménybe biztosítani.
Ajánlattevő feladata a meglévő, DAREH Önkormányzati Társulás, ill. egyéb vállalkozó nevére szóló
engedélyek saját magára történő átíratása, valamint a szerződéses feladatok ellátásához szükséges
engedélyek teljes körű beszerzése.
Ajánlattevőnek a 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ának megfelelően biztosítania kell ügyfélszolgálatot
és ahhoz kapcsolódó iroda helyiségeket. Az irodákban el kell végezni a szükséges adatok rögzítését, a
szolgáltatás igénybevételének dokumentációját. A közszolgáltató és a Koordináló szerv felé haladéktalanul

közvetíteni kell a közszolgáltatást igénybe vevők panaszait, reklamációit, közléseit. Kapacitásában mintegy
78.000 ügyféllel (háztartások és közületek száma) történő kapcsolattartást kell biztosítani.
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban kerül kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel, vagy azzal
egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
2 Rendelkezik MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű
rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
3 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakember szakmai
tapasztalata 10
4 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember hulladékszállítási feladatok irányításában
szerzett szakmai tapasztalata 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 2223485684 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2026/11/22 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A vállalkozási díj számlázása utólag negyedévente történik teljesítésigazolás alapján.Ajánlattevő
negyedévente utólag jogosult számlát benyújtani a Kbt. 135. § (1) valamint (5)-(6) bekezdéseire figyelemmel.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésben foglaltak szerint.
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér dok. -ban
II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása Békés megye 2. sz.
körzetében
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90511000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Békés
Bélmegyer

Csabaszabadi
Murony
Szabadkígyós
Tarhos
Újkígyós
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladék gyűjtés, a hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása,
hulladék átrakó és hulladékudvar üzemeltetése, valamint a kapcsolódó feladatok ellátása Békés megye 7 db,
a II.2.3. pontban felsorolt településén (Békés megye 2. körzete) a továbbiakban részletezettek szerint.
Ajánlattevő feladata többek között a szolgáltatási területen belül az ügyfélszolgáltatással kapcsolatos és a
NHKV Zrt. számlázásához kapcsolódó pénzügyi feladatok teljes körű ellátása is.
Tájékoztató jellegű adatok az ellátás jelenlegi volumenéről:
- ellátási terület: Békés megye 2. körzete - 7 település
- lakosságszám száma jelenleg: 29.795 fő
- háztartások száma jelenleg: 13.306 db
- közületek száma jelenleg: 304 db
Ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok előírásával, a mindenkor hatályos OHKT vonatkozó előírásai
figyelembe vételével, a közszolgáltatási szerződésekben és helyi rendeletekben foglaltakkal összhangban
köteles végezni a települési hulladékok gyűjtését, szállítását.
Ajánlattevőnek a rendelkezésére álló gépekkel és eszközökkel Békés megye 2. körzetében, a jelenlegi
lakosságszám, háztartások és közületek számának figyelembevételével, mintegy 67.080.834 liter ürítését
kell évente biztosítania vegyes települési hulladékok gyűjtésére.
Ajánlattevő feladata a 7 település vonatkozásában a szelektíven és vegyesen gyűjtött települési szilárd
hulladék jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása.
A vegyes hulladékot (biológiailag bomló hulladékot tartalmazó) beépítettségre vonatkozó jogszabályi előírás
(16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet) figyelembevételével szükséges összegyűjteni és elszállítani a települési
önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum heti egyszeri gyakorisággal.
A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékot a települési önkormányzati
rendeletben meghatározottak szerint, de minimum havi egyszeri gyakorisággal kell a lakosságtól elszállítani.
A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető
megfelelőnek, ha legalább az alábbi csomagolási hulladék mennyiségek visszagyűjtése megvalósul
frakciónként évente: papír 10 kg/fő/év és üveg 6 kg/fő/év és műanyag 4 kg/fő/év és fém 1 kg/fő/év.
Legalább a vegyes hulladék gyűjtésének időszakára előírtak szerinti ingatlanhasználók tekintetében a
közszolgáltatás körébe tartozó lomhulladéknak a települési önkormányzati rendeletben meghatározott
alkalommal és módon, de minimum évente egyszeri gyakorisággal összegyűjtése és elszállítása szükséges
- várhatóan mintegy 271 t/év - a kezelő létesítménybe. A lomtalanítási megoldás alkalmas legyen a
nagyságrendileg 10kg/fő/év mennyiségű lomhulladék gyűjtésére és szállítására.
A zöldhulladék vonatkozásában évente legalább 12 alkalommal kell az összegyűjtést elvégezni és az
elszállítást- várhatóan mintegy 637,8 t/év - kezelő létesítménybe biztosítani.
Az Ajánlattevő feladata a meglévő, DAREH Önkormányzati Társulás, ill. egyéb vállalkozó nevére szóló
engedélyek saját magára történő átíratása, valamint a szerződéses feladatok ellátásához szükséges
engedélyek teljes körű beszerzése. Ezen engedélyek beszerzésére irányuló eljárást nyertes Ajánlattevő a
szerződés megkötését követően haladéktalanul köteles megindítani.
Ajánlattevőnek a 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ának megfelelően biztosítania kell ügyfélszolgálatot
és ahhoz kapcsolódó iroda helyiségeket. Az irodákban el kell végezni a közszolgáltatás ellátásához és
végzéséhez szükséges adatok rögzítését, a szolgáltatás igénybevételének dokumentációját. Ugyanitt kell
eleget tenni, és a közszolgáltató és a Koordináló szerv felé haladéktalanul közvetíteni a közszolgáltatást
igénybe vevők panaszait, reklamációit, közléseit. Kapacitásában mintegy 13.610 ügyféllel (háztartások és
közületek száma) történő kapcsolattartást kell biztosítani.
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban kerül kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel, vagy azzal
egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
2 Rendelkezik MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű
rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
3 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakember szakmai
tapasztalata 10

4 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember hulladékszállítási feladatok irányításában
szerzett szakmai tapasztalata 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 426780544 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2026/11/22 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A vállalkozási díj számlázása utólag negyedévente történik teljesítésigazolás alapján.Ajánlattevő
negyedévente utólag jogosult számlát benyújtani a Kbt. 135. § (1) valamint (5)-(6) bekezdéseire figyelemmel.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésben foglaltak szerint.
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér dok. -ban
II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása Békés megye 3. sz.
körzetében
Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90511000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Békésszentandrás
Csabacsűd
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladék gyűjtés, a hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása,
hulladék átrakó és hulladékudvar üzemeltetése, valamint a kapcsolódó feladatok ellátása Békés megye 2
db, a II.2.3. pontban felsorolt településén (Békés megye 3. körzete) a továbbiakban részletezettek szerint
azzal, hogy Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának a DAREH Önkormányzati Társulás, mint alapítóhoz
társulási tagként történő csatlakozása folyamatban van, ezért jelenleg közszolgáltatási szerződés alapján
történik a feladatellátás.
Ajánlattevő feladata többek között a szolgáltatási területen belül az ügyfélszolgáltatással kapcsolatos és a
NHKV Zrt. számlázásához kapcsolódó pénzügyi feladatok teljes körű ellátása is.
Tájékoztató jellegű adatok az ellátás jelenlegi volumenéről:
- ellátási terület: Békés megye 3. körzete - 2 település
- lakosságszám száma jelenleg: 5.293 fő
- háztartások száma jelenleg: 2.773 db

- közületek száma jelenleg: 72 db
Ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok előírásával, a mindenkor hatályos OHKT vonatkozó előírásai
figyelembe vételével, a közszolgáltatási szerződésekben és helyi rendeletekben foglaltakkal összhangban
köteles végezni a települési hulladékok gyűjtését, szállítását.
Ajánlattevőnek a rendelkezésére álló gépekkel és eszközökkel Békés megye 3. körzetében, a jelenlegi
lakosságszám, háztartások és közületek számának figyelembevételével, mintegy 12.528.000 liter ürítését
kell évente biztosítania vegyes települési hulladékok gyűjtésére.
Ajánlattevő feladata a 2 település vonatkozásában a szelektíven és vegyesen gyűjtött települési szilárd
hulladék jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása.
A vegyes hulladékot (biológiailag bomló hulladékot tartalmazó) beépítettségre vonatkozó jogszabályi előírás
(16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet) figyelembevételével szükséges összegyűjteni és elszállítani a települési
önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum heti egyszeri gyakorisággal.
A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékot a települési önkormányzati
rendeletben meghatározottak szerint, de minimum havi egyszeri gyakorisággal kell a lakosságtól elszállítani.
A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető
megfelelőnek, ha legalább az alábbi csomagolási hulladék mennyiségek visszagyűjtése megvalósul
frakciónként évente: papír 10 kg/fő/év és üveg 6 kg/fő/év és műanyag 4 kg/fő/év és fém 1 kg/fő/év.
Legalább a vegyes hulladék gyűjtésének időszakára előírtak szerinti ingatlanhasználók tekintetében a
közszolgáltatás körébe tartozó lomhulladéknak a települési önkormányzati rendeletben meghatározott
alkalommal és módon, de minimum évente egyszeri gyakorisággal összegyűjtése és elszállítása szükséges
- várhatóan mintegy 56,5 t/év - a kezelő létesítménybe. A lomtalanítási megoldás alkalmas legyen a
nagyságrendileg 10kg/fő/év mennyiségű lomhulladék gyűjtésére és szállítására.
A zöldhulladék vonatkozásában évente legalább 12 alkalommal kell az összegyűjtést elvégezni és az
elszállítást- várhatóan mintegy 132,9 t/év - kezelő létesítménybe biztosítani.
Az Ajánlattevő feladata a meglévő, DAREH Önkormányzati Társulás, ill. egyéb vállalkozó nevére szóló
engedélyek saját magára történő átíratása, valamint a szerződéses feladatok ellátásához szükséges
engedélyek teljes körű beszerzése.
A nyertes Ajánlattevőnek a 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ának megfelelően biztosítania kell
ügyfélszolgálatot és ahhoz kapcsolódó iroda helyiségeket. El kell végezni a szükséges adatok rögzítését,
a szolgáltatás igénybevételének dokumentációját. Ugyanitt kell eleget tenni, és a közszolgáltató és a
Koordináló szerv felé haladéktalanul közvetíteni a közszolgáltatást igénybe vevők panaszait, reklamációit,
közléseit. Kapacitásában mintegy 2.845 ügyféllel (háztartások és közületek száma) történő kapcsolattartást
kell biztosítani.
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban kerül kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel, vagy azzal
egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
2 Rendelkezik MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű
rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
3 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakember szakmai
tapasztalata 10
4 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember hulladékszállítási feladatok irányításában
szerzett szakmai tapasztalata 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 88053188 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2026/11/22 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A vállalkozási díj számlázása utólag negyedévente történik teljesítésigazolás alapján.Ajánlattevő
negyedévente utólag jogosult számlát benyújtani a Kbt. 135. § (1) valamint (5)-(6) bekezdéseire figyelemmel.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésben foglaltak szerint.
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér dok. -ban
II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása Békés megye 4. sz.
körzetében
Rész száma: 4.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90511000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Elek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladék gyűjtés, a hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása,
hulladék átrakó és hulladékudvar üzemeltetése, valamint a kapcsolódó feladatok ellátása Békés megye Elek
településén (Békés megye 4. körzete) a továbbiakban részletezettek szerint.
Ajánlattevő feladata többek között a szolgáltatási területen belül az ügyfélszolgáltatással kapcsolatos és a
NHKV Zrt. számlázásához kapcsolódó pénzügyi feladatok teljes körű ellátása is.
Tájékoztató jellegű adatok az ellátás jelenlegi volumenéről:
- ellátási terület: Békés megye 4. körzete - Elek település
- lakosságszám száma jelenleg: 4.659 fő
- háztartások száma jelenleg: 2.006 db
- közületek száma jelenleg: 47 db
Ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok előírásával, a mindenkor hatályos OHKT vonatkozó előírásai
figyelembe vételével, a közszolgáltatási szerződésekben és helyi rendeletekben foglaltakkal összhangban
köteles végezni a települési hulladékok gyűjtését, szállítását.
Ajánlattevőnek a rendelkezésére álló gépekkel és eszközökkel Békés megye 4. körzetében, a jelenlegi
lakosságszám, háztartások és közületek számának figyelembevételével, mintegy 9.532.800 liter ürítését kell
évente biztosítania vegyes települési hulladékok gyűjtésére.
Ajánlattevő feladata Elek település vonatkozásában a szelektíven és vegyesen gyűjtött települési szilárd
hulladék jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása.
A vegyes hulladékot (biológiailag bomló hulladékot tartalmazó) beépítettségre vonatkozó jogszabályi előírás
(16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet) figyelembevételével szükséges összegyűjteni és elszállítani a települési
önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum heti egyszeri gyakorisággal.
A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékot a települési önkormányzati
rendeletben meghatározottak szerint, de minimum havi egyszeri gyakorisággal kell a lakosságtól elszállítani.
A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető
megfelelőnek, ha legalább az alábbi csomagolási hulladék mennyiségek visszagyűjtése megvalósul
frakciónként évente: papír 10 kg/fő/év és üveg 6 kg/fő/év és műanyag 4 kg/fő/év és fém 1 kg/fő/év.
Legalább a vegyes hulladék gyűjtésének időszakára előírtak szerinti ingatlanhasználók tekintetében a
közszolgáltatás körébe tartozó lomhulladéknak a települési önkormányzati rendeletben meghatározott

alkalommal és módon, de minimum évente egyszeri gyakorisággal összegyűjtése és elszállítása szükséges
- várhatóan mintegy 40,8 t/év - a kezelő létesítménybe. A lomtalanítási megoldás alkalmas legyen a
nagyságrendileg 10kg/fő/év mennyiségű lomhulladék gyűjtésére és szállítására.
A zöldhulladék vonatkozásában évente legalább 12 alkalommal kell az összegyűjtést elvégezni és az
elszállítást- várhatóan mintegy 96,1 t/év - kezelő létesítménybe biztosítani.
Ajánlattevő feladata a meglévő, DAREH Önkormányzati Társulás, ill. egyéb vállalkozó nevére szóló
engedélyek saját magára történő átíratása, valamint a szerződéses feladatok ellátásához szükséges
engedélyek teljes körű beszerzése. Ezen engedélyek beszerzésére irányuló eljárást nyertes Ajánlattevő a
szerződés megkötését követően haladéktalanul köteles megindítani. A tevékenység érdekében folytatandó
bármilyen hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjai az Ajánlattevőt terhelik.
Ajánlattevőnek a 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ának megfelelően biztosítania kell ügyfélszolgálatot
és ahhoz kapcsolódó iroda helyiségeket. El kell végezni a közszolgáltatás ellátásához és végzéséhez
szükséges adatok rögzítését, a szolgáltatás igénybevételének dokumentációját. A közszolgáltató és
a Koordináló szerv felé haladéktalanul közvetíteni kell a közszolgáltatást igénybe vevők panaszait,
reklamációit, közléseit. Kapacitásában mintegy 2.053 ügyféllel (háztartások és közületek száma) történő
kapcsolattartást kell biztosítani.
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban kerül kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel, vagy azzal
egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
2 Rendelkezik MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű
rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
3 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakember szakmai
tapasztalata 10
4 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember hulladékszállítási feladatok irányításában
szerzett szakmai tapasztalata 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 73145036 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2026/11/22 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

A vállalkozási díj számlázása utólag negyedévente történik teljesítésigazolás alapján.Ajánlattevő
negyedévente utólag jogosult számlát benyújtani a Kbt. 135. § (1) valamint (5)-(6) bekezdéseire figyelemmel.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésben foglaltak szerint.
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér dok. -ban
II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása Békés megye 5. sz.
körzetében
Rész száma: 5.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90511000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Csárdaszállás
Dévaványa
Ecsegfalva
Gyomaendrőd
Hunya
Kardos
Kétsoprony
Örménykút
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladék gyűjtés, a hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása,
hulladék átrakó és hulladékudvar üzemeltetése, valamint a kapcsolódó feladatok ellátása Békés megye 8 db,
a II.2.3. pontban felsorolt településén (Békés megye 5. körzete) a továbbiakban részletezettek szerint azzal,
hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, és Csárdaszállás Község Önkormányzatának a DAREH
Önkormányzati Társulás, mint alapítóhoz társulási tagként történő csatlakozása folyamatban van, ezért
jelenleg közszolgáltatási szerződés alapján történik a feladatellátás.
Ajánlattevő feladata a szolgáltatási területen belül az ügyfélszolgáltatással kapcsolatos és a NHKV Zrt.
számlázásához kapcsolódó pénzügyi feladatok teljes körű ellátása is.
Tájékoztató jellegű adatok az ellátás jelenlegi volumenéről:
- ellátási terület: Békés megye 5. körzete - 8 település
- lakosságszám száma jelenleg: 25.425 fő
- háztartások száma jelenleg: 12.120 db
- közületek száma jelenleg: 475 db
Ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok előírásával, a mindenkor hatályos OHKT vonatkozó előírásai
figyelembe vételével, a közszolgáltatási szerződésekben és helyi rendeletekben foglaltakkal összhangban
köteles végezni a települési hulladékok gyűjtését, szállítását.
Ajánlattevőnek a rendelkezésére álló gépekkel és eszközökkel Békés megye 5. körzetében, a jelenlegi
lakosságszám, háztartások és közületek számának figyelembevételével, mintegy 62.500.680 liter ürítését
kell évente biztosítania vegyes települési hulladékok gyűjtésére.
Ajánlattevő feladata a 8 településen a szelektíven és vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék
jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása.
A vegyes hulladékot (biológiailag bomló hulladékot tartalmazó) beépítettségre vonatkozó jogszabályi előírás
(16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet) figyelembevételével szükséges összegyűjteni és elszállítani a települési
önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum heti egyszeri gyakorisággal.
A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékot a települési önkormányzati
rendeletben meghatározottak szerint, de minimum havi egyszeri gyakorisággal kell a lakosságtól elszállítani.
A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető
megfelelőnek, ha legalább az alábbi csomagolási hulladék mennyiségek visszagyűjtése megvalósul
frakciónként évente: papír 10 kg/fő/év és üveg 6 kg/fő/év és műanyag 4 kg/fő/év és fém 1 kg/fő/év.
Legalább a vegyes hulladék gyűjtésének időszakára előírtak szerinti ingatlanhasználók tekintetében a
közszolgáltatás körébe tartozó lomhulladéknak a települési önkormányzati rendeletben meghatározott
alkalommal és módon, de minimum évente egyszeri gyakorisággal összegyűjtése és elszállítása szükséges
- várhatóan mintegy 246,9 t/év - a kezelő létesítménybe. A lomtalanítási megoldás alkalmas legyen a
nagyságrendileg 10kg/fő/év mennyiségű lomhulladék gyűjtésére és szállítására.
A zöldhulladék vonatkozásában évente legalább 12 alkalommal kell az összegyűjtést elvégezni és az
elszállítást- várhatóan mintegy 580,9 t/év - kezelő létesítménybe biztosítani.

Az Ajánlattevő feladata a meglévő, DAREH Önkormányzati Társulás, ill. egyéb vállalkozó nevére szóló
engedélyek saját magára történő átíratása, valamint a szerződéses feladatok ellátásához szükséges
engedélyek teljes körű beszerzése.
Ajánlattevőnek a 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ának megfelelően biztosítania kell ügyfélszolgálatot
és ahhoz kapcsolódó iroda helyiségeket. El kell végezni a közszolgáltatás ellátásához és végzéséhez
szükséges adatok rögzítését, a szolgáltatás igénybevételének dokumentációját. A közszolgáltató és
a Koordináló szerv felé haladéktalanul közvetíteni kell a közszolgáltatást igénybe vevők panaszait,
reklamációit, közléseit. Kapacitásában mintegy 12.595 ügyféllel (háztartások és közületek száma) történő
kapcsolattartást kell biztosítani.
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel, vagy azzal
egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
2 Rendelkezik MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű
rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
3 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakember szakmai
tapasztalata 10
4 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember hulladékszállítási feladatok irányításában
szerzett szakmai tapasztalata 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 383994820 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2026/11/22 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A vállalkozási díj számlázása utólag negyedévente történik teljesítésigazolás alapján.Ajánlattevő
negyedévente utólag jogosult számlát benyújtani a Kbt. 135. § (1) valamint (5)-(6) bekezdéseire figyelemmel.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésben foglaltak szerint.
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér dok. -ban
II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása Békés megye 6. sz.
körzetében

Rész száma: 6.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90511000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladék gyűjtés, a hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása,
hulladék átrakó és hulladékudvar üzemeltetése, valamint a kapcsolódó feladatok ellátása Békés megye
Gyula településén (Békés megye 6. körzete) a továbbiakban részletezettek szerint.
A nyertes Ajánlattevő feladata többek között a szolgáltatási területen belül az ügyfélszolgáltatással
kapcsolatos és a NKHV Zrt. számlázásához kapcsolódó pénzügyi feladatok teljes körű ellátása is.
Tájékoztató jellegű adatok az ellátás jelenlegi volumenéről:
- ellátási terület: Békés megye 6. körzete - Gyula település
- lakosságszám száma jelenleg: 30.318 fő
- háztartások száma jelenleg: 14.345 db
- közületek száma jelenleg: 741 db
Ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok előírásával, a mindenkor hatályos OHKT vonatkozó előírásai
figyelembe vételével, a közszolgáltatási szerződésekben és helyi rendeletekben foglaltakkal összhangban
köteles végezni a települési hulladékok gyűjtését, szállítását.
Ajánlattevőnek a rendelkezésére álló gépekkel és eszközökkel Békés megye 6. körzetében, a jelenlegi
lakosságszám, háztartások és közületek számának figyelembevételével, mintegy 121.905.012 liter ürítését
kell évente biztosítania vegyes települési hulladékok gyűjtésére.
Ajánlattevő feladata Gyula település vonatkozásában a szelektíven és vegyesen gyűjtött települési szilárd
hulladék jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása.
A vegyes hulladékot (biológiailag bomló hulladékot tartalmazó) beépítettségre vonatkozó jogszabályi előírás
(16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet) figyelembevételével szükséges összegyűjteni és elszállítani a települési
önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum heti egyszeri gyakorisággal.
A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékot a települési önkormányzati
rendeletben meghatározottak szerint, de minimum havi egyszeri gyakorisággal kell a lakosságtól elszállítani.
A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető
megfelelőnek, ha legalább az alábbi csomagolási hulladék mennyiségek visszagyűjtése megvalósul
frakciónként évente: papír 10 kg/fő/év és üveg 6 kg/fő/év és műanyag 4 kg/fő/év és fém 1 kg/fő/év.
Legalább a vegyes hulladék gyűjtésének időszakára előírtak szerinti ingatlanhasználók tekintetében a
közszolgáltatás körébe tartozó lomhulladéknak a települési önkormányzati rendeletben meghatározott
alkalommal és módon, de minimum évente egyszeri gyakorisággal összegyűjtése és elszállítása szükséges
- várhatóan mintegy 292,2 t/év - a kezelő létesítménybe. A lomtalanítási megoldás alkalmas legyen a
nagyságrendileg 10kg/fő/év mennyiségű lomhulladék gyűjtésére és szállítására.
A zöldhulladék vonatkozásában évente legalább 12 alkalommal kell az összegyűjtést elvégezni és az
elszállítást- várhatóan mintegy 687,6 t/év - kezelő létesítménybe biztosítani.
Ajánlattevő feladata a meglévő, DAREH Önkormányzati Társulás, ill. egyéb vállalkozó nevére szóló
engedélyek saját magára történő átíratása, valamint a szerződéses feladatok ellátásához szükséges
engedélyek teljes körű beszerzése. Ezen engedélyek beszerzésére irányuló eljárást nyertes Ajánlattevő a
szerződés megkötését követően haladéktalanul köteles megindítani. A tevékenység érdekében folytatandó
bármilyen hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjai az Ajánlattevőt terhelik.
Ajánlattevőnek a 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ának megfelelően biztosítania kell ügyfélszolgálatot
és ahhoz kapcsolódó iroda helyiségeket. El kell végezni a közszolgáltatás ellátásához és végzéséhez
szükséges adatok rögzítését, a szolgáltatás igénybevételének dokumentációját. A közszolgáltató és
a Koordináló szerv felé haladéktalanul közvetíteni kell a közszolgáltatást igénybe vevők panaszait,
reklamációit, közléseit. Kapacitásában mintegy 15.086 ügyféllel (háztartások és közületek száma) történő
kapcsolattartást kell biztosítani.
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel, vagy azzal
egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
2 Rendelkezik MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű
rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10

3 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakember szakmai
tapasztalata 10
4 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember hulladékszállítási feladatok irányításában
szerzett szakmai tapasztalata 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 897554636 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2026/11/22 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A vállalkozási díj számlázása utólag negyedévente történik teljesítésigazolás alapján.Ajánlattevő
negyedévente utólag jogosult számlát benyújtani a Kbt. 135. § (1) valamint (5)-(6) bekezdéseire figyelemmel.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésben foglaltak szerint.
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér dok. -ban
II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása Békés megye 7. sz.
körzetében
Rész száma: 7.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90511000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Kondoros
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladék gyűjtés, a hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása,
hulladék átrakó és hulladékudvar üzemeltetése, valamint a kapcsolódó feladatok ellátása Békés megye
Kondoros településén (Békés megye 7. körzete) a továbbiakban részletezettek szerint azzal, hogy Kondoros
Város Önkormányzatának a DAREH Önkormányzati Társulás, mint alapítóhoz társulási tagként történő
csatlakozása folyamatban van, ezért jelenleg közszolgáltatási szerződés alapján történik a feladatellátás.
Ajánlattevő feladata többek között a szolgáltatási területen belül az ügyfélszolgáltatással kapcsolatos és a
NHKV Zrt. számlázásához kapcsolódó pénzügyi feladatok teljes körű ellátása is.
Tájékoztató jellegű adatok az ellátás jelenlegi volumenéről:
- ellátási terület: Békés megye 7. körzete - Kondoros település
- lakosságszám száma jelenleg: 4.898 fő
- háztartások száma jelenleg: 2.482 db

- közületek száma jelenleg: 68 db
Ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok előírásával, a mindenkor hatályos OHKT vonatkozó előírásai
figyelembe vételével, a közszolgáltatási szerződésekben és helyi rendeletekben foglaltakkal összhangban
köteles végezni a települési hulladékok gyűjtését, szállítását.
Ajánlattevőnek a rendelkezésére álló gépekkel és eszközökkel Békés megye 7. körzetében, a jelenlegi
lakosságszám, háztartások és közületek számának figyelembevételével, mintegy 11.208.480 liter ürítését
kell évente biztosítania vegyes települési hulladékok gyűjtésére.
Ajánlattevő feladata Kondoros településen a szelektíven és vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék
jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása.
A vegyes hulladékot (biológiailag bomló hulladékot tartalmazó) beépítettségre vonatkozó jogszabályi előírás
(16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet) figyelembevételével szükséges összegyűjteni és elszállítani a települési
önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum heti egyszeri gyakorisággal.
A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékot a települési önkormányzati
rendeletben meghatározottak szerint, de minimum havi egyszeri gyakorisággal kell a lakosságtól elszállítani.
A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető
megfelelőnek, ha legalább az alábbi csomagolási hulladék mennyiségek visszagyűjtése megvalósul
frakciónként évente: papír 10 kg/fő/év és üveg 6 kg/fő/év és műanyag 4 kg/fő/év és fém 1 kg/fő/év.
Legalább a vegyes hulladék gyűjtésének időszakára előírtak szerinti ingatlanhasználók tekintetében a
közszolgáltatás körébe tartozó lomhulladéknak a települési önkormányzati rendeletben meghatározott
alkalommal és módon, de minimum évente egyszeri gyakorisággal összegyűjtése és elszállítása szükséges
- várhatóan mintegy 50,6 t/év - a kezelő létesítménybe. A lomtalanítási megoldás alkalmas legyen a
nagyságrendileg 10kg/fő/év mennyiségű lomhulladék gyűjtésére és szállítására.
A zöldhulladék vonatkozásában évente legalább 12 alkalommal kell az összegyűjtést elvégezni és az
elszállítást- várhatóan mintegy 119 t/év - kezelő létesítménybe biztosítani.
Ajánlattevő feladata a meglévő, DAREH Önkormányzati Társulás, ill. egyéb vállalkozó nevére szóló
engedélyek saját magára történő átíratása, valamint a szerződéses feladatok ellátásához szükséges
engedélyek teljes körű beszerzése.
A nyertes Ajánlattevőnek a 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ának megfelelően biztosítania kell
ügyfélszolgálatot és ahhoz kapcsolódó iroda helyiségeket. El kell végezni a közszolgáltatás ellátásához
és végzéséhez szükséges adatok rögzítését, a szolgáltatás igénybevételének dokumentációját. A
közszolgáltató és a Koordináló szerv felé haladéktalanul közvetíteni kell a közszolgáltatást igénybe vevők
panaszait, reklamációit, közléseit. Kapacitásában mintegy 2.550 ügyféllel (háztartások és közületek száma)
történő kapcsolattartást kell biztosítani.
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban kerül kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel, vagy azzal
egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
2 Rendelkezik MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű
rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
3 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakember szakmai
tapasztalata 10
4 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember hulladékszállítási feladatok irányításában
szerzett szakmai tapasztalata 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 89653188 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2026/11/22 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A vállalkozási díj számlázása utólag negyedévente történik teljesítésigazolás alapján.Ajánlattevő
negyedévente utólag jogosult számlát benyújtani a Kbt. 135. § (1) valamint (5)-(6) bekezdéseire figyelemmel.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésben foglaltak szerint.
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér dok. -ban
II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása Békés megye 8. sz.
körzetében
Rész száma: 8.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90511000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Gádoros
Kardoskút
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladék gyűjtés, a hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása,
hulladék átrakó és hulladékudvar üzemeltetése, valamint a kapcsolódó feladatok ellátása Békés megye 5 db,
a II.2.3. pontban felsorolt településén (Békés megye 8. körzete) a továbbiakban részletezettek szerint.
Ajánlattevő feladata többek között a szolgáltatási területen belül az ügyfélszolgáltatással kapcsolatos és a
NHKV Zrt. számlázásához kapcsolódó pénzügyi feladatok teljes körű ellátása is.
Tájékoztató jellegű adatok az ellátás jelenlegi volumenéről:
- ellátási terület: Békés megye 8. körzete - 5 település
- lakosságszám száma jelenleg: 38.994 fő
- háztartások száma jelenleg: 19.419 db
- közületek száma jelenleg: 804 db
Ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok előírásával, a mindenkor hatályos OHKT vonatkozó előírásai
figyelembe vételével, a közszolgáltatási szerződésekben és helyi rendeletekben foglaltakkal összhangban
köteles végezni a települési hulladékok gyűjtését, szállítását.
Ajánlattevőnek a rendelkezésére álló gépekkel és eszközökkel Békés megye 8. körzetében, a jelenlegi
lakosságszám, háztartások és közületek számának figyelembevételével, mintegy 113.394.588 liter ürítését
kell évente biztosítania vegyes települési hulladékok gyűjtésére.
Ajánlattevő feladata a 5 település vonatkozásában a szelektíven és vegyesen gyűjtött települési szilárd
hulladék jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása.
A vegyes hulladékot (biológiailag bomló hulladékot tartalmazó) beépítettségre vonatkozó jogszabályi előírás
(16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet) figyelembevételével szükséges összegyűjteni és elszállítani a települési
önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum heti egyszeri gyakorisággal.
A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékot a települési önkormányzati
rendeletben meghatározottak szerint, de minimum havi egyszeri gyakorisággal kell a lakosságtól elszállítani.
A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető

megfelelőnek, ha legalább az alábbi csomagolási hulladék mennyiségek visszagyűjtése megvalósul
frakciónként évente: papír 10 kg/fő/év és üveg 6 kg/fő/év és műanyag 4 kg/fő/év és fém 1 kg/fő/év.
Legalább a vegyes hulladék gyűjtésének időszakára előírtak szerinti ingatlanhasználók tekintetében a
közszolgáltatás körébe tartozó lomhulladéknak a települési önkormányzati rendeletben meghatározott
alkalommal és módon, de minimum évente egyszeri gyakorisággal összegyűjtése és elszállítása szükséges
- várhatóan mintegy 395,6 t/év - a kezelő létesítménybe. A lomtalanítási megoldás alkalmas legyen a
nagyságrendileg 10kg/fő/év mennyiségű lomhulladék gyűjtésére és szállítására.
A zöldhulladék vonatkozásában évente legalább 12 alkalommal kell az összegyűjtést elvégezni és az
elszállítást- várhatóan mintegy 930,8 t/év - kezelő létesítménybe biztosítani.
Ajánlattevő feladata a meglévő, DAREH Önkormányzati Társulás, ill. egyéb vállalkozó nevére szóló
engedélyek saját magára történő átíratása, valamint a szerződéses feladatok ellátásához szükséges
engedélyek teljes körű beszerzése.
A nyertes Ajánlattevőnek a 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ának megfelelően biztosítania kell
ügyfélszolgálatot és ahhoz kapcsolódó iroda helyiségeket. El kell végezni a közszolgáltatás ellátásához
és végzéséhez szükséges adatok rögzítését, a szolgáltatás igénybevételének dokumentációját. A
közszolgáltató és a Koordináló szerv felé haladéktalanul közvetíteni kell a közszolgáltatást igénybe vevők
panaszait, reklamációit, közléseit. Kapacitásában mintegy 20.223 ügyféllel (háztartások és közületek száma)
történő kapcsolattartást kell biztosítani.
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban kerül kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel, vagy azzal
egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
2 Rendelkezik MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű
rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
3 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakember szakmai
tapasztalata 10
4 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember hulladékszállítási feladatok irányításában
szerzett szakmai tapasztalata 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 866202244 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2026/11/22 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
A vállalkozási díj számlázása utólag negyedévente történik teljesítésigazolás alapján.Ajánlattevő
negyedévente utólag jogosult számlát benyújtani a Kbt. 135. § (1) valamint (5)-(6) bekezdéseire figyelemmel.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésben foglaltak szerint.
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér dok. -ban
II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása Békés megye 9. sz.
körzetében
Rész száma: 9.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90511000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Biharugra
Bucsa
Füzesgyarmat
Geszt
Kertészsziget
Körösladány
Körösnagyharsány
Körösújfalu
Mezőgyán
Okány
Szeghalom
Vésztő
Zsadány
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladék gyűjtés, a hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása,
hulladék átrakó és hulladékudvar üzemeltetése, valamint a kapcsolódó feladatok ellátása Békés megye 13
db, a II.2.3. pontban felsorolt településén (Békés megye 9. körzete) a továbbiakban részletezettek szerint
azzal, hogy Körösladány Város Önkormányzatának a DAREH Önkormányzati Társulás, mint alapítóhoz
társulási tagként történő csatlakozása folyamatban van, ezért jelenleg közszolgáltatási szerződés alapján
történik a feladatellátás.
Ajánlattevő feladata többek között a szolgáltatási területen belül az ügyfélszolgáltatással kapcsolatos és a
NHKV Zrt. számlázásához kapcsolódó pénzügyi feladatok teljes körű ellátása is.
Tájékoztató jellegű adatok az ellátás jelenlegi volumenéről:
- ellátási terület: Békés megye 9. körzete - 13 település
- lakosságszám száma jelenleg: 36.531 fő
- háztartások száma jelenleg: 16.367 db
- közületek száma jelenleg: 550 db
Ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok előírásával, a mindenkor hatályos OHKT vonatkozó előírásai
figyelembe vételével, a közszolgáltatási szerződésekben és helyi rendeletekben foglaltakkal összhangban
köteles végezni a települési hulladékok gyűjtését, szállítását.
Ajánlattevőnek a rendelkezésére álló gépekkel és eszközökkel Békés megye 9. körzetében, a jelenlegi
lakosságszám, háztartások és közületek számának figyelembevételével, mintegy 101.614.644 liter ürítését
kell évente biztosítania vegyes települési hulladékok gyűjtésére.
Ajánlattevő feladata a 13 település vonatkozásában a szelektíven és vegyesen gyűjtött települési szilárd
hulladék jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása.
A vegyes hulladékot (biológiailag bomló hulladékot tartalmazó) beépítettségre vonatkozó jogszabályi előírás
(16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet) figyelembevételével szükséges összegyűjteni és elszállítani a települési
önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum heti egyszeri gyakorisággal.
A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékot a települési önkormányzati
rendeletben meghatározottak szerint, de minimum havi egyszeri gyakorisággal kell a lakosságtól elszállítani.
A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető
megfelelőnek, ha legalább az alábbi csomagolási hulladék mennyiségek visszagyűjtése megvalósul
frakciónként évente: papír 10 kg/fő/év és üveg 6 kg/fő/év és műanyag 4 kg/fő/év és fém 1 kg/fő/év.
Legalább a vegyes hulladék gyűjtésének időszakára előírtak szerinti ingatlanhasználók tekintetében a
közszolgáltatás körébe tartozó lomhulladéknak a települési önkormányzati rendeletben meghatározott
alkalommal és módon, de minimum évente egyszeri gyakorisággal összegyűjtése és elszállítása szükséges

- várhatóan mintegy 333,4 t/év - a kezelő létesítménybe. A lomtalanítási megoldás alkalmas legyen a
nagyságrendileg 10kg/fő/év mennyiségű lomhulladék gyűjtésére és szállítására.
A zöldhulladék vonatkozásában évente legalább 12 alkalommal kell az összegyűjtést elvégezni és az
elszállítást- várhatóan mintegy 784,5 t/év - kezelő létesítménybe biztosítani.
Ajánlattevő feladata a meglévő, DAREH Önkormányzati Társulás, ill. egyéb vállalkozó nevére szóló
engedélyek saját magára történő átíratása, valamint a szerződéses feladatok ellátásához szükséges
engedélyek teljes körű beszerzése.
A nyertes Ajánlattevőnek a 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ának megfelelően biztosítania kell
ügyfélszolgálatot és ahhoz kapcsolódó iroda helyiségeket. El kell végezni a közszolgáltatás ellátásához
és végzéséhez szükséges adatok rögzítését, a szolgáltatás igénybevételének dokumentációját. A
közszolgáltató és a Koordináló szerv felé haladéktalanul közvetíteni kell a közszolgáltatást igénybe vevők
panaszait, reklamációit, közléseit. Kapacitásában mintegy 16.917 ügyféllel (háztartások és közületek száma)
történő kapcsolattartást kell biztosítani.
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel, vagy azzal
egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
2 Rendelkezik MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű
rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
3 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakember szakmai
tapasztalata 10
4 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember hulladékszállítási feladatok irányításában
szerzett szakmai tapasztalata 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 595612080 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2026/11/22 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A vállalkozási díj számlázása utólag negyedévente történik teljesítésigazolás alapján.Ajánlattevő
negyedévente utólag jogosult számlát benyújtani a Kbt. 135. § (1) valamint (5)-(6) bekezdéseire figyelemmel.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésben foglaltak szerint.

Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér dok. -ban
II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása Békés megye 10.
sz. körzetében
Rész száma: 10.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90511000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Szarvas
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladék gyűjtés, a hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása,
hulladék átrakó és hulladékudvar üzemeltetése, valamint a kapcsolódó feladatok ellátása Békés megye
Szarvas településén (Békés megye 10. körzete) a továbbiakban részletezettek szerint azzal, hogy Szarvas
Város Önkormányzatának a DAREH Önkormányzati Társulás, mint alapítóhoz társulási tagként történő
csatlakozása folyamatban van, ezért jelenleg közszolgáltatási szerződés alapján történik a feladatellátás.
Ajánlattevő feladata többek között a szolgáltatási területen belül az ügyfélszolgáltatással kapcsolatos és a
NHKV Zrt. számlázásához kapcsolódó pénzügyi feladatok teljes körű ellátása is.
Tájékoztató jellegű adatok az ellátás jelenlegi volumenéről:
- ellátási terület: Békés megye 10. körzete - Szarvas település
- lakosságszám száma jelenleg: 16.044 fő
- háztartások száma jelenleg: 7.734 db
- közületek száma jelenleg: 302 db
Ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok előírásával, a mindenkor hatályos OHKT vonatkozó előírásai
figyelembe vételével, a közszolgáltatási szerződésekben és helyi rendeletekben foglaltakkal összhangban
köteles végezni a települési hulladékok gyűjtését, szállítását.
Ajánlattevőnek a rendelkezésére álló gépekkel és eszközökkel Békés megye 10. körzetében, a jelenlegi
lakosságszám, háztartások és közületek számának figyelembevételével, mintegy 49.113.840 liter ürítését
kell évente biztosítania vegyes települési hulladékok gyűjtésére.
Ajánlattevő feladata Szarvas településen a szelektíven és vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék
jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása.
A vegyes hulladékot (biológiailag bomló hulladékot tartalmazó) beépítettségre vonatkozó jogszabályi előírás
(16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet) figyelembevételével szükséges összegyűjteni és elszállítani a települési
önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum heti egyszeri gyakorisággal.
A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékot a települési önkormányzati
rendeletben meghatározottak szerint, de minimum havi egyszeri gyakorisággal kell a lakosságtól elszállítani.
A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető
megfelelőnek, ha legalább az alábbi csomagolási hulladék mennyiségek visszagyűjtése megvalósul
frakciónként évente: papír 10 kg/fő/év és üveg 6 kg/fő/év és műanyag 4 kg/fő/év és fém 1 kg/fő/év.
Legalább a vegyes hulladék gyűjtésének időszakára előírtak szerinti ingatlanhasználók tekintetében a
közszolgáltatás körébe tartozó lomhulladéknak a települési önkormányzati rendeletben meghatározott
alkalommal és módon, de minimum évente egyszeri gyakorisággal összegyűjtése és elszállítása szükséges
- várhatóan mintegy 157,5 t/év - a kezelő létesítménybe. A lomtalanítási megoldás alkalmas legyen a
nagyságrendileg 10kg/fő/év mennyiségű lomhulladék gyűjtésére és szállítására.
A zöldhulladék vonatkozásában évente legalább 12 alkalommal kell az összegyűjtést elvégezni és az
elszállítást- várhatóan mintegy 370,7 t/év - kezelő létesítménybe biztosítani.
Ajánlattevő feladata a meglévő, DAREH Önkormányzati Társulás, ill. egyéb vállalkozó nevére szóló
engedélyek saját magára történő átíratása, valamint a szerződéses feladatok ellátásához szükséges
engedélyek teljes körű beszerzése.
A nyertes Ajánlattevőnek a 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ának megfelelően biztosítania kell
ügyfélszolgálatot és ahhoz kapcsolódó iroda helyiségeket. El kell végezni a közszolgáltatás ellátásához
és végzéséhez szükséges adatok rögzítését, a szolgáltatás igénybevételének dokumentációját. A
közszolgáltató és a Koordináló szerv felé haladéktalanul közvetíteni kell a közszolgáltatást igénybe vevők
panaszait, reklamációit, közléseit. Kapacitásában mintegy 8.036 ügyféllel (háztartások és közületek száma)
történő kapcsolattartást kell biztosítani.
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban kerül kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok

x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel, vagy azzal
egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
2 Rendelkezik MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű
rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
3 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakember szakmai
tapasztalata 10
4 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember hulladékszállítási feladatok irányításában
szerzett szakmai tapasztalata 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 323564300 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2026/11/22 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A vállalkozási díj számlázása utólag negyedévente történik teljesítésigazolás alapján.Ajánlattevő
negyedévente utólag jogosult számlát benyújtani a Kbt. 135. § (1) valamint (5)-(6) bekezdéseire figyelemmel.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésben foglaltak szerint.
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér dok. -ban
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1.¬4. §¬aiban foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozattal, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén magyarországi letelepedésű
ajánlattevő(k) és alvállalkozó(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §¬ában,
nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(k), valamint adott esetben az
alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 10. §¬ában foglaltak szerint, figyelemmel a Korm. rendelet 4. §, 6. § és 12¬16.
§¬aiban foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §¬a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A nyilatkozat ajánlott mintáját a Dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményeket nem határoz meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm.r. 2.§ (5)
bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az igazolások benyújtására felhívott
ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
M/1.
A Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének
a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év
legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja alapján
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve
nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa
adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatának csatolása szükséges.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (év/
hónap/nap), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző három évben nem rendelkezik legalább 12 hónapon keresztül az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített:
az 1. rész esetében összesen legalább 100.000 főre (ez lehet több településből származó)
vonatkozó vegyes települési hulladék gyűjtésére, szállítására vonatkozó szolgáltatási referenciával.
a 2. rész esetében összesen legalább 20.000 főre (ez lehet több településből származó) vonatkozó
vegyes települési hulladék gyűjtésére, szállítására vonatkozó szolgáltatási referenciával.
a 3. rész esetében összesen legalább 3500 főre (ez lehet több településből származó) vonatkozó
vegyes települési hulladék gyűjtésére, szállítására vonatkozó szolgáltatási referenciával.
a 4. rész esetében összesen legalább 3400 főre (ez lehet több településből származó) vonatkozó
vegyes települési hulladék gyűjtésére, szállítására vonatkozó szolgáltatási referenciával.
az 5. rész esetében összesen legalább 18.500 főre (ez lehet több településből származó) vonatkozó
vegyes települési hulladék gyűjtésére, szállítására vonatkozó szolgáltatási referenciával.
a 6. rész esetében összesen legalább 22.000 főre (ez lehet több településből származó) vonatkozó
vegyes települési hulladék gyűjtésére, szállítására vonatkozó szolgáltatási referenciával.
a 7. rész esetében összesen legalább 3500 főre (ez lehet több településből származó) vonatkozó
vegyes települési hulladék gyűjtésére, szállítására vonatkozó szolgáltatási referenciával.
a 8. rész esetében összesen legalább 28.000 főre (ez lehet több településből származó) vonatkozó
vegyes települési hulladék gyűjtésére, szállítására vonatkozó szolgáltatási referenciával.
a 9. rész esetében összesen legalább 26.500 főre (ez lehet több településből származó) vonatkozó
vegyes települési hulladék gyűjtésére, szállítására vonatkozó szolgáltatási referenciával.
a 10. rész esetében összesen legalább 11.500 főre (ez lehet több településből származó) vonatkozó
vegyes települési hulladék gyűjtésére, szállítására vonatkozó szolgáltatási referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/06/27 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp) Hely: Dr. Stumpf-Csapó Ágnes 5600
Békéscsaba, Kinizsi u. 13. 2. em. 204.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68.§-ában meghatározottak szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A dokumentáció letöltéséhez előzetes regisztráció szükséges, ami faxon vagy emailen az I.3.
pontban meghatározott részére elküldött nyilatkozattal (regisztrációs lapon - cégnév, székhely,
adószám, kapcsolattartó neve, faxszám, e-mail cím) történik.
2.Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. Az ajánlatot magyar nyelven a felhívásban megadott címre
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani. Irányadó jog: a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási
rendeletei.
3.Ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentumon túl ajánlatában csatolnia kell:
1)tartalomjegyzéket,
2)cégszerűen aláírt nyilatkozatot a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint,
3)cégszerűen aláírt felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokkal,
4)Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
kifejezett nyilatkozatát cégszerűen aláírt eredeti példányban.
6)Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakkal
kapcsolatban nyilatkozzon.
7)A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, cégszerűen aláírva, ha szükséges.
8)A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
9)Adott esetben az ajánlathoz csatolni kell a változásbejegyzési kérelem másolati példányát.
10)Az ajánlatban nyilatkozatot tevő minden szervezet csatolja a cégjegyzésre jogosult képviselő
aláírási címpéldányának, aláírás-mintájának másolatát.
Amennyiben a kötelezettségvállalásra jogosult személy nem azonos a cégjegyzésre jogosult
személlyel, akkor csatolni kell a meghatalmazást is.
11)Közös ajánlattétel esetén ajánlattevők kötelesek becsatolni a dokumentáció szerinti konzorciumi
megállapodást is.
4.Ajánlatkérő az ajánlattevők ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és a jelen felhívás II.2.5.
pontja szerinti értékelési szempontok alapján értékeli az alábbiakban meghatározott módszerrel,
az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal,
a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összességében a legelőnyösebb,
amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés c) pont szerinti ponthatár (valamennyi részszempont esetén): 0-10.
Az ajánlatok értékelésének Kbt. 76. § (9) bekezdés d) pontja szerinti módszere:
1. ISO 9001: ha van, akkor 10 pontot kap, ha nincs, akkor 0 pontot kap.
2. ISO 14001: ha van, akkor 10 pontot kap, ha nincs, akkor 0 pontot kap.
3. Környezetvédelmi megbízott szakember szakmai tapasztalata: egyenes arányosítás a dok.-ban
meghatározott képlettel
4. Szakember hulladékszállítási feladatok irányításában szerzett szakmai tapasztalata:
egyenes arányosítás a dok.-ban meghatározott képlettel,
5. Ajánlati ár: fordított arányosítás a dok.-ban meghatározott képlettel.
5.Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy valamennyi alkalmassági követelmény
szigorúbb az ajánlattevők minősített ajánlattevői jegyzékébe történő felvételét képező minősítési
szempontokhoz képest.
6.Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
7.A Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolást csatolni kell az ajánlathoz.
8. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő
nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását.
9.Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti
kötelezettségekről.
10.Ajánlatkérő nem zárja ki, hogy ajánlattevő ajánlatába csatolva benyújtson a kizáró okok és az
előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumot.
11.Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

12.Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Stumpf-Csapó Ágnes 5600
Békéscsaba, Kinizsi u. 13., lajstromszáma: 00302.
13.Felelősségbiztosítás: dok. szerint.
14.Ajánlattevő a Htv. szerint csak nonprofit szervezet lehet.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-ában
meghatározottak szerint.
Az 1. rész II.3.2. pontjának a teljesítés fő helyszíne folytatása a karakterkorlátozás miatt:
Kunágota,Lökösháza,Magyarbánhegyes,Magyardombegyház,Medgyesbodzás,Medgyesegyháza,Méhkerék,Mezőb
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (5944/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/onkormanyzati-kozbeszerzesiinformaciok/biztositasi-szolgaltatasok-beszerzese (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20. I. emelet 124. szoba
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321

Postai irányítószám: 4024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Biztosítási szolgáltatások beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
66510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Biztosítási szolgáltatások beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, egyes gazdasági társaságai,
valamint Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére biztosítási szolgáltatások beszerzése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
66510000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen Megyei Jogú Önkormányzat ingatlanjai, a
Polgármesteri Hivatal székhelye és telephelyei, a használatában lévő üdülők, DMJV Önkormányzata
intézményei és folyt.a VI.4.3. pontban
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
I. Vagyonbiztosítás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, egyes gazdasági
társaságai és Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére, továbbá
II. Kombinált felelősségbiztosítás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, egyes
gazdasági társaságai (kivéve munkáltatói felelősségbiztosítás) valamint Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala részére.
I. All risk vagyonbiztosítás
1. Minden kockázatra kiterjedő (all risk) vagyonbiztosítás, de különös tekintettel az alábbiakra:
• Tűz (elektromos áram okozta tűz is),
• Villámcsapás, villámcsapás másodlagos hatása,
• Robbanás, összeroppanás,
• Földrengés,
• Vízkárok (bővített vezetékes víz, szerelvények és csatlakoztatott készülékek káraira is),
• Vihar,
• Jégverés,
• Hónyomás,
• Sziklaomlás, kőomlás,
• Földcsuszamlás,
• Felhőszakadás,
• Ismeretlen üreg beomlása,
• Ismeretlen jármű ütközése, légi járművek által okozott károk,
• Füst, és hő okozta károk,
• Szennyezési károk
• Árvíz, belvíz miatti károk,
• Tűzoltó berendezések kilyukadása miatti károk,
• Technológiai csővezeték töréséből eredő károk,
• Betöréses lopás, betörési kísérlet
• Rablás, küldöttrablás,
• ISPA projekt biztosítása
Önrészesedés:
• üvegkároknál: 2 000 Ft / kár levonásos
• egyéb károknál: 50 000 Ft / kár levonásos
Biztosítási összeg: 102.226.752.000.-Ft
Vagyonbiztosítási záradékok:Biztosított vagyonelemek, Kártérítés könyv szerinti bruttó és/vagy valóságos
(avult) érték esetén, Aránylagos kártérítés,Kártérítés újértéken, Mellékköltségek (mind saját, mind
idegen tulajdon esetén), Kisértékű Tárgyi Eszközök, Maradványérték, Előgondoskodás, Szennyezés,
Vandalizmus által okozott károk biztosítása, Vízkárok, Egyéb vízkárok, Kisebb javítások felújítások
fedezete, Üvegbiztosítás, Biztosítási összeg automatikus visszaállítása, Mobil elektronikus eszközök
fedezete,Átmeneti eltávolítás, Betöréses lopás, rablás kártérítés, Túlfeszültség, villámcsapás másodlagos
hatása, Napelem, napkollektorok biztosítása, ISPA szennyvíz, vízközmű csatornahálózat biztosítása.
2. ISPA szennyvíz, vízközmű csatornahálózat biztosítása és ISPA nyomás alatti távvezeték
vagyonbiztosítása
Igényelt fedezeti kör: Tűz és elemi kár
• Tűz (elektromos áram okozta tűz is),
• Villámcsapás, villámcsapás másodlagos hatása,

• Robbanás, összeroppanás,
• Földrengés,
• Vízkárok (bővített vezetékes víz, szerelvények és csatlakoztatott készülékek káraira is),
• Vihar,
• Jégverés,
• Hónyomás,
• Sziklaomlás, kőomlás,
• Földcsuszamlás,
• Felhőszakadás,
• Ismeretlen üreg beomlása,
• Ismeretlen jármű ütközése, légi járművek által okozott károk, biztosítás
Csatornahálózat, nyomás alatti távvezeték, csőtörés kockázataira szublimit: 20 000 000 Ft/kár/év
Tűz, és elemi károkra szublimit:100 000 000 Ft
Biztosítási összeg:
- ISPA nyomás alatti távvezeték: 22.327.123.242.- Ft
- ISPA szennyvíz, vízközmű csatornahálózat:146.597.350.-Ft.
II. Kombinált felelősségbiztosítás:
Igényelt módozatok:
- Általános felelősségbiztosítás
- Bérlői felelősségbiztosítás
- Bérbeadói felelősségbiztosítás
- Munkáltatói felelősségbiztosítás
- Környezetszennyezési felelősségbiztosítás
- Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás
- Növényi kultúrák által okozott károk felelősségbiztosítása
- Úthibák következtében előálló felelősségbiztosítás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kártérítés esetén a biztosító által meghatározott aránylagos kártérítésre
vonatkozó kártérítési limit, ameddig a biztosító eltekint a biztosítottság arányának vizsgálatától.
(vagyonbiztosítás) 10
2 Kártérítés esetén a biztosító által meghatározott a károsodott vagyontárgyak műszaki
avultságának a figyelembe vételének eltekintésétől való mértéke (vagyonbiztosítás) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
- A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok
az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ai alapján az
alábbiak szerint történik:
I. ajánlatban:
- a gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatának benyújtásával kell előzetesen igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. (Kbt. 67. §
(1) bekezdés),
- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
- továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4)
bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
- az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya
alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban elegendő benyújtani
az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.)
Korm.rendelet 19.§ (1) bekezdés c.) pontja alapján az ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerű
nyilatkozata az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (vagyonbiztosítási és felelősségbiztosítási
szolgáltatások nyújtásából származó - biztosítási adó nélkül számított) származó - általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Irányadó a Kbt. 65. § (5)-(8) és (11) bekezdése, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet
vonatkozó rendelkezései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha
nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évből a közbeszerzés tárgyából származó (vagyonbiztosítási és felelősségbiztosítási
szolgáltatások nyújtásából származó - biztosítási adó nélkül számított) áfa nélkül számított
árbevétele összesen nem éri el a nettó 50.000.000.-Ft összeget. A később létrejött, vagy
tevékenységét később megkezdő Ajánlattevő működésének ideje alatt az általános forgalmi adó
nélkül számított tárgy szerinti (vagyonbiztosítási biztosítási szolgáltatások nyújtásából származó
- biztosítási adó nélkül számított) árbevételének el kell érnie összességében legalább a nettó
40.000.000 HUF-ot; Irányadó a Kbt. 65. § (5) bekezdés utolsó mondata.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági
követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az
alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja
alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé
számított megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott
tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza
legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő
másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá
az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített, összesen
maximum 3 db szerződés keretében nyújtott legalább összesen 75 000 000 000 Ft biztosítási
összeget elérő vagyonbiztosítási szolgáltatási referenciával.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő
a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás
megrendeléseket veszi figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A beszerzés 100%-ban saját forrásból valósul meg.Előleg igénylésére nincs lehetőség.Ajánlatkérő a
biztosítási díjat negyedévente előre fizeti meg a nyertes ajánlattevő szabályszerűen kiállított számlájának
kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).A fizetési feltételek kapcsán irányadó
jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
o Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
Késedelmi kötbér: az éves díj 0,5%-a naponta, max. 30 nap.
Meghiúsulási kötbér: az éves díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: az éves díj 1%-a/alkalom.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletesen a közbesz.dokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Közbeszerzési Osztály, I. emelet 123.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő
nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) A felhívás III.1.2.) és III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb!
3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban
a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési
dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4.) A Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell
érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és
Ajánlatkérő részére az I.1) pontban megadott telefax számra vagy e-mail címre történő haladéktalan
visszaküldésével igazolni kell.
5.) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához nem kötött.
6.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai
tekintetében.
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése
tekintetében. A nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlatba csatolni.
8.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt
is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
9.) Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő
benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt.66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.
10.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
11.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12.) Az értékelési részszempontonként adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa:
10 pont. A pontozás módszere: 1. Ár szempont: fordított arányosítás, 2., 3. részszempont: egyenes
arányosítás a közbeszerzési dokumentumok szerint.
13.) A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség
időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
14.) A II.2.7. pontban foglalt szerződés időtartama alatt Ajánlatkérő a következőket érti:
A tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés a kockázatviselés kezdetével
lép hatályba. A kockázatviselés kezdetének tervezett napja 2018. október 1-jén 00:00 óra. A
kockázatviselés lejárta a kockázatviselés kezdetétől számított 36 hónap. A biztosítási szerződés a
kockázatviselés lejártának napján 24 órakor szűnik meg.
15.) Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett,
Lajstromszáma: 00176.
16.) A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy nem biztosítja a
részekre történő ajánlattételt.
Ennek indoka, hogy a biztosítási módozatokra (kockázatokra) külön-külön megadott biztosítási
díjaknál kedvezőbb ajánlati ár és kedvezőbb fedezeti tartalom érhető el a teljes biztosítási
szolgáltatási csomag együttes kezelésével.
17.Biztosítási képviselet: A biztosítási szerződéses jogviszonyban az Ajánlatkérő képviseletére
és a biztosítási szerződés kezelésére a Regionális Biztosítási Alkusz Kft., mint független
biztosításközvetítő, biztosítási alkusz lett az Ajánlatkérő részéről megbízva.
Folyt.köv a VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
18.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő
-, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási
címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű
másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri
benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek,
vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az
ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági
szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági
Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó
erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd/kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel
ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen
beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus,
hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek
ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai
vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml fileként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát
(mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges
nyilatkozat benyújtása szükséges.
19.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontban foglalt körülménynek minősül
a munkáltatói felelősségbiztosítás kapcsán Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek a tárgyi szerződés
időtartama alatti +/-10%-kal történő alkalmazotti létszámváltozása és +/-15%-kal történő vagyonérték
változása.
A II.2.3. pont folytatása: - a közbeszerzési dokumentumok 1. sz. Biztosítandó telephelyek
elnevezésű mellékletben megjelölt - gazdasági társaságai székhelyei és telephelyei (listán
részletezve kb. 400 telephelyen), továbbá az Önkormányzat által az ISPA beruházás keretében
megvalósított közművek és beruházások helyszínei
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026

Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/onkormanyzati-kozbeszerzesiinformaciok/vszsz-tervezes-1 (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20. Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124. szoba
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321

Postai irányítószám: 4024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Városi Szociális Szolgálat telephelyeinek infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési
feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Városi Szociális Szolgálat Süveg utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési
feladatok ellátása”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Városi Szociális Szolgálat Süveg utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó
tervezési feladatok ellátása”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TOP-6.6.2-16 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című
pályázat keretén belül megvalósuló Csapókerti Gondozó Szolgálat Süveg Utcai Idősek Klubja felújításának,
korszerűsítésének, projektarányos akadálymentesítésének, és új eszközbeszerzésének műszaki
kivitelezéshez szükséges kivitelezési tervdokumentáció elkészítése.
A fejleszteni kívánt terület nagysága 293,02 m2
A tervezési feladat részletezése:
- Az épület felújítását megelőzően fotódokumentáció készítése
- A szükséges egyeztetések lefolytatása, dokumentálása (a 312/2012 Kormányrendelet 6. mellékletében
szereplő, a beruházás kapcsán érintett szakhatóságok, közmű üzemeltetők, főépítész, járási építéshatóság,
stb.)
- Településképi bejelentési eljáráshoz szükséges dokumentáció készítése és az eljárás lefolytatása a
építtető nevében, amennyiben a tervezett beruházás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 64/2012. önkormányzati rendelete hatálya alá tartozik
- Teljes körű kiviteli tervdokumentáció elkészítése a 191/2009. Kormányrendeletben foglalt műszaki
tartalommal. Az árazott és árazatlan költségvetésnek tartalmaznia kell a tételes bútor és eszközlistát az
intézmények által leadott és a felújításhoz kapcsolódó igények szerint
- Mozgáskorlátozottak számára fenntartott akadálymentes parkoló kialakítása
- Kerítés és bejárati kapuk felújítása, biztonságtechnikai eszközök beszerelésével
- Udvar felújítása, tereprendezés, új akadálymentesen kialakított kültéri burkolatok létrehozása, zöldfelület
revitalizáció
- Közösségi egységek komplex beltéri felújítása, eszközbeszerzéssel
- Konyhai egység komplex felújítása, átszervezése az optimális használhatóság kialakításának érdekében, a
HACCP előírásokat figyelembe véve, szükséges eszközbeszerzéssel
- Az igazgatási-, és szociális egység helyiségei komplex beltéri felújítása
- Az igazgatási egység helyiségei, a szociális egység helyiségei, a raktár helyiségek, az üzemeltetési
helyiségek és az egyéb helyiségek komplex beltéri felújítása, eszközbeszerzéssel
- A teljes épület beltéri nyílászáróinak cserélése, és az elvégzett szakági munkák utáni teljes helyreállítás
- Az szanitereinek teljes körű komplett felújítása, korszerűsítése (hideg- és melegvíz hálózat cseréje,
amennyiben szükséges, (szaniterek, csaptelepek cseréje, mozgáskorlátozott WC-hez új kiállások építése,
stb.) csatorna és szennyvízhálózat cseréje, szükség esetén belső téri helyiségek és a konyha helyiségeinek
mesterséges szellőző rendszerének kiépítése, felülvizsgálata, stb)
- Az intézmény helyiségeinek vizsgálata a hatályos jogszabályok figyelembe vételével. Amennyiben
szükséges a hiányzó helyiségek kialakítása (pl.: pihenő szoba…)
- Udvar fejlesztése, szükséges eszközbeszerzéssel
- Parkoló kialakításának a vizsgálata
- Zárható, fedett kerékpár tároló kialakításának a vizsgálata
-A tervezésnek ki kell terjednie minden olyan egyéb, itt nem részletezett feladatra, amely az építmény
rendeltetésszerű és biztonságos használatához, illetve a későbbi gazdaságos üzemeltetéshez,
fenntartáshoz szükséges, de csak a tervezés folyamán válik ismertté
- Egységes belsőépítészeti koncepció kialakítása, dokumentálása
A kivitelezési tervdokumentációnak a jogszabályokban előírt munkarészeket, valamint minden a
kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell
A kivitelezési tervdokumentációt 6 darab papíralapú példányban, 1 digitális példányban írásvédett DVD-n,
valamint további 2 darab digitális példányban, pendrive-on kell szállítani

A rajzi munkarészeket .pdf/A és dwg formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással
ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan
költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani
A dokumentációkat a Támogatási Szerződésben és a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő
műszaki tartalommal kell elkészíteni
A további inf-kat, a részletes,teljes műszaki tartalmat a további közb. dok. tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába
bevonásra kerül közhasználatú épületek tervezésére vonatkozó tervezői gyakorlattal rendelkező
szakember (igen/nem) 20
2 1.2. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül
épületgépészeti tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 15
3 1.3. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül főző- és/
vagy tálalókonyha tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00001 azonosítószámú,
„Csapókerti Gondozó Szolgálat Süveg Utcai Idősek Klubja” című projekt
II.2.14) További információ:
Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 1%-a naponta.
Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: 200.000 Ft/alkalom.
Jótállás: 24 hónap. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.1)
Elnevezés: „Városi Szociális Szolgálat Thomas Mann utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztéséhez
kapcsolódó tervezési feladatok ellátása”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

71320000-7

NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TOP-6.6.2-16 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című
pályázat keretén belül megvalósuló Nagyerdei Gondozó Szolgálat Thomas Mann Utcai Idősek Klubja
felújításának, korszerűsítésének, projektarányos akadálymentesítésének, és új eszközbeszerzésének
műszaki kivitelezéshez szükséges kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, melynek része a felmérési terv
is.
A fejleszteni kívánt terület nagysága 453 m2.
A tervezési feladat részletezése:
- Az épület felújítását megelőzően fotódokumentáció és felmérési tervdokumentáció készítése, mely a kiviteli
terv részét képezi
- Energetikai tanúsítvány készítése a felújítást megelőző állapotról
- Energetikai tanúsítvány készítése a tervezett állapotról
- A szükséges egyeztetések lefolytatása, dokumentálása (a 312/2012 Kormányrendelet 6. mellékletében
szereplő, a beruházás kapcsán érintett szakhatóságok, közmű üzemeltetők, főépítész, járási építéshatóság,
stb)
- A tervezés és kivitelezés során tekintettel kell lenni a TOP-6.6.2-16 felhívásra, különösen annak műszakiszakmai tartalmára és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokra
- Településképi bejelentési eljáráshoz szükséges dokumentáció készítése és az eljárás lefolytatása az
építtető nevében, amennyiben a tervezett beruházás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 64/2012. önkormányzati rendelete hatálya alá tartozik
- Teljes körű kiviteli tervdokumentáció elkészítése a 191/2009. Kormányrendeletben foglalt műszaki
tartalommal. Az árazott és árazatlan költségvetésnek tartalmaznia kell a tételes bútor és eszközlistát az
intézmények és Megrendelő által összeállított és a felújításhoz kapcsolódó igények szerint
- Mozgáskorlátozottak számára fenntartott akadálymentes parkoló kialakítása
- Kerítés és bejárati kapuk felülvizsgálata, amennyiben szükséges felújítása, biztonságtechnikai eszközök
beszerelésével
- Udvar vizsgálata, szükség szerint felújítása, tereprendezés, új akadálymentesen kialakított kültéri
burkolatok létrehozása, zöldfelület revitalizáció
- Külső térelhatároló szerkezetek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
költségoptimalizált követelményszintjének megfelelően, és igény szerint kiegészítőkkel (szúnyogháló,
árnyékoló, stb.) való ellátása
- Árnyékolási lehetőségek vizsgálata
- Klubhelyiség és foglalkoztató szobák komplex beltéri felújítása (nyílászárók, padló-, és falburkolatok,
beépített bútorok, szaniterek felülvizsgálata, cseréje)
- Belső bevilágító udvar használhatóságának vizsgálata, vízszigetelésének felújítása
- Az igazgatási-, és szociális egység helyiségei komplex beltéri felújítása
- Kihasználatlan helyiségek funkciójának felülvizsgálata az intézményvezetővel egyeztetve.
- Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, szükség szerinti felújítása, korszerűsítése, kiépítése.
- Az épület akadálymentesítésének megvalósítása rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő
bevonása szükséges, külön akadálymentesítési tervfejezetet kell készíteni.
- Az intézmény helyiségeinek vizsgálata a hatályos jogszabályok figyelembe vételével. Amennyiben
szükséges a hiányzó helyiségek kialakítása (pl.: pihenő szoba..)
- A teljes épület beltéri nyílászáróinak cserélése, és az elvégzett szakági munkák utáni teljes helyreállítás
- Épületvillamossági (erősáram, gyengeáram, automatika, épületfelügyelet) rendszer teljes körű komplett
felülvizsgálata, amennyiben szükséges korszerűsítése
- Az épületgépészeti rendszerek teljes körű komplett felülvizsgálata, amennyiben szükséges felújítása,
korszerűsítése. A hőleadók korszerűsítése, valamint szükség szerinti cseréje. Központi szellőző- és
légkondicionáló rendszerek korszerűsítési lehetőségeinek vizsgálata, tervezése
- Udvar fejlesztése, szükséges eszközbeszerzéssel, és a főépülethez kapcsolódó árnyékoló szerkezetek
vizsgálata
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába
bevonásra kerül közhasználatú épületek tervezésére vonatkozó tervezői gyakorlattal rendelkező
szakember (igen/nem) 20

2 1.2. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül épületek
energetikai felújításának tervezésére vonatkozó tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/
nem) 15
3 1.3. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül
épületgépészeti tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00005 azonosítószámú, „A
Nagyerdei Gondozó Szolgálat Thomas Mann Utcai Idősek Klubja” című projekt
II.2.14) További információ:
Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 1%-a naponta.
Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: 200.000 Ft/alkalom.
Jótállás: 24 hónap. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.1)
Elnevezés: „Városi Szociális Szolgálat Pósa utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó
tervezési feladatok ellátása”
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TOP-6.6.2-16 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése”
című pályázat keretén belül megvalósuló Nagysándor Telepi Gondozó Szolgálat Pósa Utcai Idősek és
Demens Idősek Klubja felújításának, korszerűsítésének, projektarányos akadálymentesítésének, és új
eszközbeszerzésének műszaki kivitelezéshez szükséges kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, melynek
része a felmérési terv is.
A fejleszteni kívánt terület nagysága 320 m2.
A tervezési feladat részletezése:
- Az épület felújítását megelőzően fotódokumentáció és felmérési tervdokumentáció készítése, mely a kiviteli
terv részét képezi.
- Energetikai tanúsítvány készítése a felújítást megelőző állapotról.

- Energetikai tanúsítvány készítése a tervezett állapotról.
- A szükséges egyeztetések lefolytatása, dokumentálása (a 312/2012 Kormányrendelet 6. mellékletében
szereplő, a beruházás kapcsán érintett szakhatóságok, közmű üzemeltetők, főépítész, járási építéshatóság,
stb.).
- A tervezés és kivitelezés során tekintettel kell lenni a TOP-6.6.2-16 felhívásra, különösen annak műszakiszakmai tartalmára és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokra
- Településképi bejelentési eljáráshoz szükséges dokumentáció készítése és az eljárás lefolytatása az
építtető nevében, amennyiben a tervezett beruházás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 64/2012. önkormányzati rendelete hatálya alá tartozik.
- Teljes körű kiviteli tervdokumentáció elkészítése a 191/2009. Kormányrendeletben foglalt műszaki
tartalommal. Az árazott és árazatlan költségvetésnek tartalmaznia kell a tételes bútor és eszközlistát az
intézmények és Megrendelő által összeállított és a felújításhoz kapcsolódó igények szerint.
- Mozgáskorlátozottak számára fenntartott akadálymentes parkoló kialakítása saját telken belül
- Kerítés és bejárati kapuk felülvizsgálata, amennyiben szükséges felújítása, biztonságtechnikai eszközök
beszerelésével.
- Udvar vizsgálata, szükség szerint felújítása, tereprendezés, új akadálymentesen kialakított kültéri
burkolatok létrehozása, zöldfelület revitalizáció
- Külső térelhatároló szerkezetek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
költségoptimalizált követelményszintjének megfelelően, és igény szerint kiegészítőkkel (szúnyogháló,
árnyékoló, stb.) való ellátása.
- Klubhelyiség és foglalkoztató szobák komplex beltéri felújítása (nyílászárók, padló-, és falburkolatok,
beépített bútorok, szaniterek felülvizsgálata, cseréje).
- Konyhai egység komplex felújítása, átszervezése az optimális használhatóság kialakításának érdekében, a
HACCP előírásokat figyelembe véve, szükséges eszközbeszerzéssel
- Az igazgatási-, és szociális egység helyiségei komplex beltéri felújítása.
- Kihasználatlan helyiségek funkciójának felülvizsgálata az intézményvezetővel egyeztetve.
- Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, szükség szerinti felújítása, korszerűsítése, kiépítése.
- Az épület akadálymentesítésének megvalósítása rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő
bevonása szükséges, külön akadálymentesítési tervfejezetet kell készíteni.
- A teljes épület beltéri nyílászáróinak cserélése, és az elvégzett szakági munkák utáni teljes helyreállítás.
- Épületvillamossági (erősáram, gyengeáram, automatika, épületfelügyelet) rendszer teljes körű komplett
felülvizsgálata, amennyiben szükséges korszerűsítése.
- Az épületgépészeti rendszerek teljes körű komplett felülvizsgálata, amennyiben szükséges felújítása,
korszerűsítése. A hőleadók korszerűsítése, valamint szükség szerinti cseréje. A fűtési rendszer
szabályozhatóvá tétele zónaszabályozással. Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek kiépítési
lehetőségeinek vizsgálata, tervezése.
- Az intézmény helyiségeinek vizsgálata a hatályos jogszabályok figyelembe vételével. Amennyiben
szükséges a hiányzó helyiségek kialakítása (pl.: pihenő szoba…)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába
bevonásra kerül közhasználatú épületek tervezésére vonatkozó tervezői gyakorlattal rendelkező
szakember (igen/nem) 20
2 1.2. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül épületek
energetikai felújításának tervezésére vonatkozó tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/
nem) 15
3 1.3. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül főző- és/
vagy tálalókonyha tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00004 azonosítószámú, „A
Nagysándor Telepi Gondozó Szolgálat Pósa Utcai Idősek és Demens Idősek Klubja” című projekt
II.2.14) További információ:
Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 1%-a naponta.
Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: 200.000 Ft/alkalom.
Jótállás: 24 hónap. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.1)
Elnevezés: „Városi Szociális Szolgálat Csapó utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó
tervezési feladatok ellátása”
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TOP-6.6.2-16 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése”
című pályázat keretén belül megvalósuló Fényesudvari Gondozó Szolgálat Csapó Utcai Idősek Klubja
felújításának, korszerűsítésének, projektarányos akadálymentesítésének, és új eszközbeszerzésének
műszaki kivitelezéshez szükséges kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, melynek része a felmérési terv
is.
A fejleszteni kívánt terület nagysága 125 m2.
A tervezési feladat részletezése:
- Az épület felújítását megelőzően fotódokumentáció és felmérési tervdokumentáció készítése, mely a kiviteli
terv részét képezi
- Energetikai tanúsítvány készítése a felújítást megelőző állapotról.
- Energetikai tanúsítvány készítése a tervezett állapotról.
- A szükséges egyeztetések lefolytatása, dokumentálása (a 312/2012 Kormányrendelet 6. mellékletében
szereplő, a beruházás kapcsán érintett szakhatóságok, közmű üzemeltetők, főépítész, járási építéshatóság,
stb.).
- A tervezés és kivitelezés során tekintettel kell lenni a TOP-6.6.2-16 felhívásra, különösen annak műszakiszakmai tartalmára és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokra
- Településképi bejelentési eljáráshoz szükséges dokumentáció készítése és az eljárás lefolytatása az
építtető nevében, amennyiben a tervezett beruházás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 64/2012. önkormányzati rendelete hatálya alá tartozik.
- Teljes körű kiviteli tervdokumentáció elkészítése a 191/2009. Kormányrendeletben foglalt műszaki
tartalommal. Az árazott és árazatlan költségvetésnek tartalmaznia kell a tételes bútor és eszközlistát az
intézmények és Megrendelő által összeállított és a felújításhoz kapcsolódó igények szerint.
- A kiviteli terv leszállítását követően a közbeszerzés alkalmával felmerült kérdések megválaszolása,
esetleges hiányosságok pótlása.

- Külső térelhatároló szerkezetek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
költségoptimalizált követelményszintjének megfelelően, és igény szerint kiegészítőkkel (szúnyogháló,
árnyékoló, stb.) való ellátása.
- Klubhelyiség és foglalkoztató szobák komplex beltéri felújítása (nyílászárók, padló-, és falburkolatok,
beépített bútorok, szaniterek felülvizsgálata, cseréje)
- Konyhai egység komplex felújítása, átszervezése az optimális használhatóság kialakításának érdekében, a
HACCP előírásokat figyelembe véve, szükséges eszközbeszerzéssel
- Az igazgatási-, és szociális egység helyiségei komplex beltéri felújítása.
- Kihasználatlan helyiségek funkciójának felülvizsgálata az intézményvezetővel egyeztetve.
- Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, szükség szerinti felújítása, korszerűsítése, kiépítése.
- Az épület akadálymentesítésének megvalósítása rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő
bevonása szükséges, külön akadálymentesítési tervfejezetet kell készíteni.
- Mozgáskorlátozottak számára fenntartott akadálymentes parkoló kialakítása
- A teljes épület beltéri nyílászáróinak cserélése, és az elvégzett szakági munkák utáni teljes helyreállítás.
- Épületvillamossági (erősáram, gyengeáram, automatika, épületfelügyelet) rendszer teljes körű komplett
felülvizsgálata, amennyiben szükséges korszerűsítése. Az elektromos tervezés fizikai határa az E-On
tulajdoni határáig tart.
- Az intézmény helyiségeinek vizsgálata a hatályos jogszabályok figyelembe vételével. Amennyiben
szükséges a hiányzó helyiségek kialakítása (pl.: pihenő szoba…)
- A Városirányítási Központ Smart energiamenedzsment alrendszer alapjainak beépítése az épület
épületvillamossági és épületgépészeti rendszerébe: szenzorok a közműfogyasztás valós idejű mérésére
és az épület helyiségeiben a környezeti hatások valós idejű mérésére, az érzékelőkhöz kapcsolódó
kommunikációs hálózat kiépítése és rendszer a mért adatok megjelenítésére. A kiépített rendszer
alkalmazásával nyomon követhetővé és optimalizálhatóvá válik az épületegyüttes energiafelhasználása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába
bevonásra kerül közhasználatú épületek tervezésére vonatkozó tervezői gyakorlattal rendelkező
szakember (igen/nem) 20
2 1.2. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül épületek
energetikai felújításának tervezésére vonatkozó tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/
nem) 15
3 1.3. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül főző- és/
vagy tálalókonyha tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00003 azonosítószámú, „A
Fényesudvari Gondozó Szolgálat Csapó Utcai Idősek Klubja” című projekt
II.2.14) További információ:
Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 1%-a naponta.
Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: 200.000 Ft/alkalom.
Jótállás: 24 hónap. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.1)
Elnevezés: „Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézményének infrastrukturális fejlesztéséhez
kapcsolódó tervezési feladatok ellátása”
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TOP-6.6.2-16 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című
pályázat keretén belül megvalósuló Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai
Nappali Intézménye felújításának, korszerűsítésének, projektarányos akadálymentesítésének, és új
eszközbeszerzésének műszaki kivitelezéshez szükséges kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, melynek
része a felmérési terv is.
A fejleszteni kívánt terület nagysága 677,19 m2.
A tervezési feladat részletezése:
- Az épület felújítását megelőzően fotódokumentáció és felmérési tervdokumentáció készítése, mely a kiviteli
terv részét képezi.
- Energetikai tanúsítvány készítése a felújítást megelőző állapotról.
- Energetikai tanúsítvány készítése a tervezett állapotról.
- A szükséges egyeztetések lefolytatása, dokumentálása (a 312/2012 Kormányrendelet 6. mellékletében
szereplő, a beruházás kapcsán érintett szakhatóságok, közmű üzemeltetők, főépítész, járási építéshatóság,
stb.).
- A tervezés és kivitelezés során tekintettel kell lenni a TOP-6.6.2-16 felhívásra, különösen annak műszakiszakmai tartalmára és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokra
- Településképi bejelentési eljáráshoz szükséges dokumentáció készítése és az eljárás lefolytatása az
építtető nevében, amennyiben a tervezett beruházás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 64/2012. önkormányzati rendelete hatálya alá tartozik.
- Teljes körű kiviteli tervdokumentáció elkészítése a 191/2009. Kormányrendeletben foglalt műszaki
tartalommal. Az árazott és árazatlan költségvetésnek tartalmaznia kell a tételes bútor és eszközlistát az
intézmények és Megrendelő által összeállított és a felújításhoz kapcsolódó igények szerint.
- Mozgáskorlátozottak számára fenntartott akadálymentes parkoló kialakítása
- Az épület alkalmassá tétele a Böszörményi u. 148. szám alatti telephelyen működő Újkerti Gondozó
Szolgálat Fogyatékos Személyek fogadására, az egyes helyiségeket a használók igényeihez kialakítva.
- Kerítés és bejárati kapuk felülvizsgálata, amennyiben szükséges felújítása, biztonságtechnikai eszközök
beszerelésének vizsgálatával.
- Udvar vizsgálata, szükség szerint felújítása, tereprendezés, új akadálymentesen kialakított kültéri
burkolatok létrehozása, zöldfelület revitalizáció
- Külső térelhatároló szerkezetek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
költségoptimalizált követelményszintjének megfelelően, és igény szerint kiegészítőkkel (szúnyogháló,
árnyékoló, stb.) való ellátása.
- Árnyékolási lehetőségek vizsgálata
- Klubhelyiség és foglalkoztató szobák komplex beltéri felújítása (nyílászárók, padló-, és falburkolatok,
beépített bútorok, szaniterek felülvizsgálata, cseréje).
- Az igazgatási-, és szociális egység helyiségei komplex beltéri felújítása.
- Kihasználatlan helyiségek funkciójának felülvizsgálata az intézményvezetővel és megrendelővel
egyeztetve.
- Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, szükség szerinti felújítása, korszerűsítése, kiépítése.

- Az épület akadálymentesítésének megvalósítása rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő
bevonása szükséges, külön akadálymentesítési tervfejezetet kell készíteni.
- A teljes épület beltéri nyílászáróinak cserélése, és az elvégzett szakági munkák utáni teljes helyreállítás.
- Épületvillamossági (erősáram, gyengeáram, automatika, épületfelügyelet) rendszer teljes körű komplett
felülvizsgálata, amennyiben szükséges korszerűsítése, felújítása. Az elektromos tervezés fizikai határa az EOn tulajdoni határáig tart.
- Az épületgépészeti rendszerek teljes körű komplett felülvizsgálata, amennyiben szükséges felújítása,
korszerűsítése. A hőleadók korszerűsítése, valamint szükség szerinti cseréje. A fűtési rendszer
szabályozhatóvá tétele zónaszabályozással. Központi szellőző- és légkondicionáló rendszer létesítésének
vizsgálata, tervezése.
- Udvar fejlesztése, szükséges eszközbeszerzéssel, és a főépülethez kapcsolódó árnyékoló szerkezetek
vizsgálata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába
bevonásra kerül közhasználatú épületek tervezésére vonatkozó tervezői gyakorlattal rendelkező
szakember (igen/nem) 20
2 1.2. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül épületek
energetikai felújításának tervezésére vonatkozó tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/
nem) 15
3 1.3. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül főző- és/
vagy tálalókonyha tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú, „Az Újkerti
Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézménye” című projekt
II.2.14) További információ:
Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 1%-a naponta.
Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: 200.000 Ft/alkalom.
Jótállás: 24 hónap. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1-5. rész:
Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti
kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok
az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a VHR321. 1-16.§-ai alapján az alábbiak szerint
történik:
I. ajánlatban:
- a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
- továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4)
bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
- az ajánlattevőnek a VHR321 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban elegendő benyújtani
az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és
a VHR322 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó
tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés
követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés
szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai
kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem
rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A VHR321 26. § (3) bekezdés
alapján, figyelemmel a VHR322 8. § (1) bekezdésében foglaltakra csatolandó a szolgáltatás tárgya
szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplését igazoló dokumentum
másolata. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja.
(A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány
vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)
A VHR321 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel
a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő VHR321 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági
követelmények részletes adatait nem kell az ESPD-ben feltüntetni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményeket nem határoz meg.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása a 2. részben:
- A felújítás során - az adottságok figyelembe vételével - a zöld infrastrukturális lehetőségeket is ki
kell használni, pl.: zöldtető, zöldfal, árnyékoló lombhullató fa telepítése a déli oldalon, stb.
- Zárható, fedett kerékpár tároló kialakításának a vizsgálata

- Konyhai egység felülvizsgálata a HACCP előírásokat figyelembe véve, szükséges
eszközbeszerzéssel
- A Városirányítási Központ Smart energiamenedzsment alrendszer alapjainak beépítése az épület
épületvillamossági és épületgépészeti rendszerébe: szenzorok a közműfogyasztás valós idejű
mérésére, az érzékelőkhöz kapcsolódó kommunikációs hálózat kiépítése és rendszer a mért adatok
megjelenítésére. A kiépített rendszer alkalmazásával nyomon követhetővé és optimalizálhatóvá válik
az épület energiafelhasználása
- A tervezésnek ki kell terjednie minden olyan egyéb, itt nem részletezett feladatra, amely
az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához, illetve a későbbi gazdaságos
üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges, de csak a tervezés folyamán válik ismertté
- A felújítások eredményeként elvárt, hogy az intézmény fajlagos fenntartási költségei csökkenjenek,
ezáltal gazdaságosabban fenntarthatóvá váljon. A Felhívás szerint kötelezően elérendő az, hogy
a felújítással érintett épület legalább „DD - korszerűt megközelítő” energetikai kategóriába legyen
besorolható az energiahatékonysági intézkedések véghezvitele után
A kivitelezési tervdokumentációnak a jogszabályokban előírt munkarészeket, valamint minden a
kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell
A kivitelezési tervdokumentációt- melynek része a felmérési terv is- 6 darab papíralapú példányban,
1 digitális példányban írásvédett DVD-n, valamint további 2 darab digitális példányban, pendrive-on
kell szállítani.
A rajzi munkarészeket .pdf/A és dwg formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással
ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan
költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
A dokumentációkat a Támogatási Szerződésben és a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek
megfelelő műszaki tartalommal kell elkészíteni.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása az 5. részben:
- A falak vizesedésének és süllyedésének vizsgálata, feltárása, szükség esetén szaktervező
bevonásával.
- Baba-, és tolókocsi tároló telepítésének a vizsgálata.
- Saját hőközpont kialakításának a vizsgálata
- Konyhai egység komplex felújítása, átszervezése az optimális használhatóság kialakításának
érdekében, a HACCP előírásokat figyelembe véve, szükséges eszközbeszerzéssel
- A Városirányítási Központ Smart energiamenedzsment alrendszer alapjainak beépítése az épület
épületvillamossági és épületgépészeti rendszerébe: szenzorok a közműfogyasztás valós idejű
mérésére, az érzékelőkhöz kapcsolódó kommunikációs hálózat kiépítése és rendszer a mért adatok
megjelenítésére. A kiépített rendszer alkalmazásával nyomon követhetővé és optimalizálhatóvá válik
az épület energiafelhasználása.
- A tervezésnek ki kell terjednie minden olyan egyéb, itt nem részletezett feladatra, amely
az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához, illetve a későbbi gazdaságos
üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges, de csak a tervezés folyamán válik ismertté.
- A felújítások eredményeként elvárt, hogy az intézmény fajlagos fenntartási költségei csökkenjenek,
ezáltal gazdaságosabban fenntarthatóvá váljon. A Felhívás szerint kötelezően elérendő az, hogy
a felújítással érintett épület legalább „DD - korszerűt megközelítő” energetikai kategóriába legyen
besorolható az energiahatékonysági intézkedések véghezvitele után.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása a 3.
részben:
- A Városirányítási Központ Smart energiamenedzsment alrendszer alapjainak beépítése az épület
épületvillamossági és épületgépészeti rendszerébe: szenzorok a közműfogyasztás valós idejű
mérésére, az érzékelőkhöz kapcsolódó kommunikációs hálózat kiépítése és rendszer a mért adatok
megjelenítésére. A kiépített rendszer alkalmazásával nyomon követhetővé és optimalizálhatóvá válik
az épület energiafelhasználása.
- Zárható, fedett kerékpár tároló kialakításának a vizsgálata
- Udvar fejlesztése, szükséges eszközbeszerzéssel, és a főépülethez kapcsolódó árnyékoló
szerkezetek vizsgálata.
- A felújítás során - az adottságok figyelembe vételével - a zöld infrastrukturális lehetőségeket is ki
kell használni, pl.: zöldtető, zöldfal, árnyékoló lombhullató fa telepítése a déli oldalon, stb.
- A tervezésnek ki kell terjednie minden olyan egyéb, itt nem részletezett feladatra, amely
az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához, illetve a későbbi gazdaságos
üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges, de csak a tervezés folyamán válik ismertté.

- A felújítások eredményeként elvárt, hogy az intézmény fajlagos fenntartási költségei csökkenjenek,
ezáltal gazdaságosabban fenntarthatóvá váljon. A Felhívás szerint kötelezően elérendő az, hogy
a felújítással érintett épület legalább „DD - korszerűt megközelítő” energetikai kategóriába legyen
besorolható az energiahatékonysági intézkedések véghezvitele után.
A kivitelezési tervdokumentációnak a jogszabályokban előírt munkarészeket, valamint minden a
kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell.
A kivitelezési tervdokumentációt- melynek része a felmérési terv is- 6 darab papíralapú példányban,
1 digitális példányban írásvédett DVD-n, valamint további 2 darab digitális példányban, pendrive-on
kell szállítani.
A rajzi munkarészeket .pdf/A és dwg formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással
ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan
költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
A dokumentációkat a Támogatási Szerződésben és a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek
megfelelő műszaki tartalommal kell elkészíteni.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása a 4. részben:
- Az épületgépészeti rendszerek teljes körű komplett felülvizsgálata, amennyiben szükséges
felújítása, korszerűsítése. A hőleadók korszerűsítése, valamint szükség szerinti cseréje. Központi
szellőző- és légkondicionáló rendszerek kiépítési lehetőségeinek vizsgálata, tervezése.
- A tervezésnek ki kell terjednie minden olyan egyéb, itt nem részletezett feladatra, amely
az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához, illetve a későbbi gazdaságos
üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges, de csak a tervezés folyamán válik ismertté.
- A felújítások eredményeként elvárt, hogy az intézmény fajlagos fenntartási költségei csökkenjenek,
ezáltal gazdaságosabban fenntarthatóvá váljon. A Felhívás szerint kötelezően elérendő az, hogy
a felújítással érintett épület legalább „DD - korszerűt megközelítő” energetikai kategóriába legyen
besorolható az energiahatékonysági intézkedések véghezvitele után.
A kivitelezési tervdokumentációnak a jogszabályokban előírt munkarészeket, valamint minden a
kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell.
A kivitelezési tervdokumentációt- melynek része a felmérési terv is- 6 darab papíralapú példányban,
1 digitális példányban írásvédett DVD-n, valamint további 2 darab digitális példányban, pendrive-on
kell szállítani.
A rajzi munkarészeket .pdf/A és dwg formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással
ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan
költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: III.1.1.) pont folytatása:
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
1-5. rész:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában
az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű
nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az
alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja
alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé
számított megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott
tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza
legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő
másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá

az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. rész:
(M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §
(3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített, legalább 1 db, minimum 200 m2 nagyságú épület
tervezésére irányuló referenciával.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő
a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás
megrendeléseket veszi figyelembe.
2. rész:
(M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §
(3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített, legalább 1 db, minimum 300 m2 nagyságú épület
tervezésére irányuló referenciával.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő
a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás
megrendeléseket veszi figyelembe.
3. rész:
(M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §
(3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített, legalább 1 db, minimum 200 m2 nagyságú épület
tervezésére irányuló referenciával.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő
a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás
megrendeléseket veszi figyelembe.
4. rész:
(M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §
(3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített, legalább 1 db, minimum 80 m2 nagyságú épület
tervezésére irányuló referenciával.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő
a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás
megrendeléseket veszi figyelembe.
5. rész:
(M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §
(3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített, legalább 1 db, minimum 500 m2 nagyságú épület
tervezésére irányuló referenciával.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő
a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás
megrendeléseket veszi figyelembe.
Több részre történő ajánlattétel esetén, alkalmas az az ajánlattevő, aki az ajánlattétellel érintett
részekhez rendelet referenciakövetelmények közül a legnagyobbnak (m2) megfelel.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása a 4. részben:

A dokumentációkat a Támogatási Szerződésben és a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek
megfelelő műszaki tartalommal kell elkészíteni.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása az 5. részben:
A kivitelezési tervdokumentációnak a jogszabályokban előírt munkarészeket, valamint minden a
kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell.
A kivitelezési tervdokumentációt- melynek része a felmérési terv is- 6 darab papíralapú példányban, 1
digitális példányban írásvédett DVD-n, valamint további 2 darab digitális példányban, pendrive-on kell
szállítani.
A rajzi munkarészeket .pdf/A és dwg formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással
ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan
költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
A dokumentációkat a Támogatási Szerződésben és a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő
műszaki tartalommal kell elkészíteni.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp) Hely: Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Közbeszerzési Osztály, I. emelet 123.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68.§-a szerint.
VI.4.3. pontban rögíztett finanszírozási feltételek folytatása:
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési
határidővel történik, banki átutalással. Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt.
135.§ (1), (5) és (6) bekezdései.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
- A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a
Kiadóhivatalnak.
- A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség
időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
- valamennyi részben a II.2.7. A teljesítési határidő napokban értendő, a szerződés
hatálybalépésétől számítva.
- Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett,
Lajstromszáma: 00176.
1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő
nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbb!
3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban
a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési
dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4.) A Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell
érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és
Ajánlatkérő részére az I.1) pontban megadott telefax számra vagy e-mail címre történő haladéktalan
visszaküldésével igazolni kell.
5.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosítékhoz.

6.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai
tekintetében.
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése
tekintetében. A nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlatba csatolni.
8.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt
is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
9.) Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő
benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt.66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat és az 5.) pontban
eredetiben kért dokumentum.
10.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
11.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 1-4. részben, részenként: 200.000 Ft/esemény,
500.000 Ft/év; 5. rész: 500.000.-Ft/esemény, 1 millió Ft/év. Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás.
Több részben történő nyertesség esetén a kártérítési limitértékek összeadódhatnak.
12.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13.) Mind az öt részben az értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0
pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: Ár szempont: fordított arányosítás, 1.1., 1.2. és
1.3. részszempont: pontozás a közbeszerzési dokumentumok szerint.
14.) Az 2-5. részben a 90 napos teljesítési határidő a következőképpen értendő:
A felmérési tervdokumentáció szállítási határideje:
Tervezési szerződés hatálybalépését követő 20. nap
A kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje:
A felmérési tervek Megrendelő általi elfogadásától számított 70. nap
Megrendelő előteljesítést elfogad!
Az 1. részben a 90 napos teljesítési határidő a következőképpen értendő:
A kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje: Tervezési szerződés hatálybalépését követő 90.
nap
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
15.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő
-, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát,
vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban.
(Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani,
akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy
mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az
ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).

Amennyiben az ajánlattevő, vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi
V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha
az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó
gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy két
tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy
aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt
nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus,
hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek
ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai
vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml fileként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát
(mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges
nyilatkozat benyújtása szükséges.
16.) Az 1.1.;1.2. és 1.3. értékelési részszempontok esetében ugyanazon szakembert is bemutathatja
ajánlattevő, valamint több részre történő ajánlattétel esetében is bemutathatja ajánlattevő ugyanazon
szakembert.
17.) A Magyar Államkincstár a benyújtott támogatási kérelmeket jóváhagyta. A közbeszerzési eljárás
eredményeként létrejövő szerződések akkor lépnek hatályba, amikor a projektekre vonatkozó
támogatási összegek megérkeztek az Önkormányzat számlájára vagy Ajánlatkérő úgy dönt, hogy
a támogatási összeget önerőből megelőlegezi és a nyertes ajánlattevő(ke)t erről Ajánlatkérő
tájékoztatta.
Finanszírozás:
Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be az 1. részben a TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00001
azonosítószámú, „Csapókerti Gondozó Szolgálat Süveg Utcai Idősek Klubja” infrastrukturális
fejlesztése, a 2. részben a TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00005 azonosítószámú, „A Nagyerdei
Gondozó Szolgálat Thomas Mann Utcai Idősek Klubja” infrastrukturális fejlesztése, a 3. részben a
TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00004 azonosítószámú, „A Nagysándor Telepi Gondozó Szolgálat Pósa
Utcai Idősek és Demens Idősek Klubja” infrastrukturális fejlesztése, a 4. részben a TOP-6.6.2-16DE1-2017-00003 azonosítószámú, „A Fényesudvari Gondozó Szolgálat Csapó Utcai Idősek Klubja”
infrastrukturális fejlesztése, az 5. részben a TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú, „Az
Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézménye” infrastrukturális
fejlesztése tárgyú projekt keretében. A MÁK a benyújtott támogatási kérelmeket jóváhagyta. A
támogatás intenzitása a projektek elszámolható költségének 100%-a, a finanszírozás formája
utófinanszírozás. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A teljesítés során (1-5 részben) 1 végszámla benyújtására van lehetőség. A végszámla kiállítása: a
kivitelezési tervdokumentáció- amely a 2-5. részben tartalmazza a felmérési tervet is- leszállítását és
AK általi elfogadását követően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (6096/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett Közbeszerzési Osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: papp.zoltan@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/onkormanyzati-kozbeszerzesiinformaciok/nagysandor-vulkan-feszek-csapadekviz-2 (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac u. 20., Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124. szoba
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321

Postai irányítószám: 4024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett Közbeszerzési Osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: papp.zoltan@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében a NagysándortelepVulkántelep és Fészek lakópark (Téglagyár városrész) csapadékvíz elvezetés kivitelezésének 2. része
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében a Nagysándortelep-Vulkántelep és
Fészek lakópark (Téglagyár városrész) csapadékvíz elvezetés kivitelezésének 2. része
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében a NagysándortelepVulkántelep és Fészek lakópark (Téglagyár városrész) csapadékvíz elvezetés kivitelezésének 2. része
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen, Szent Mihály, Síp, Lant, Dob, Cimbalom,
Gyulai, Barcaság, Megyer köz, Érmellék, Dévény, Világos, Furulya, Kadarcs, Kunhalom, Kócsag,
Gólyahír utcák.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető hálózat építése (összesen 2318 m gerincvezeték és 154 m víznyelő
bekötőcsatorna) a Debrecen, Szent Mihály, Síp, Lant, Dob, Cimbalom, Gyulai, Barcaság, Megyer köz,
Érmellék, Dévény, Világos, Furulya, Kadarcs, Kunhalom, Kócsag, Gólyahír utcákban.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. A nyertes ajánlattevővel való szerződés
megkötését követően az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. §
(4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A beruházás európai uniós támogatásból valósul meg utófinanszírozással. A támogatás intenzitása a projekt
elszámolható költségének 100%-a.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki
zárt rendszerű csapadékvíz elvezető hálózat kivitelezésének irányításában szerzett gyakorlattal
rendelkezik (igen/nem) 25
2 Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke (fő) /maximum 2 fő/ 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Pályázat címe: „Nagysándortelep - Vulkántelep és Fészek
lakópark (Téglagyár városrész) csapadékvíz elvezetése”. Azonosító száma: TOP-6.3.3-15DE1-2016-00002
II.2.14) További információ:
- A II.1.5 és II.2.6 pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a
Kiadóhivatalnak.
- A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60
nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
- Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett,
Lajstromszáma: 00176.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről
a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8., 10.,és 12-16.§ai alapján az alábbiak szerint történik:
I. ajánlatban:
- a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
- továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4)
bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
- az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani az ajánlatban.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző
gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében
szereplés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény
tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés
tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető
cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, Nem Magyarországon letelepedett

gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében
felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának
benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű
nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményeket nem határoz meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményeket nem határoz meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági
követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az
alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja
alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a
felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában)
5 évben teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de
legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos
tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a
teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági
feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia
igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben - a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített, összesen minimum 1500
m zárt rendszerű csapadékvíz elvezető csatorna gerincvezeték és 100 m víznyelő bekötőcsatorna
kivitelezésére vonatkozó referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Megrendelő a teljes nettó ajánlati ár 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít. A kivitelezés során
3 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség a további közbeszerzési dokumentumokban
részletezettek szerint. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bekezdése
szerinti határidővel történik, átutalással. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bekezdésétől
eltérően a 322/2015.(X.30.) Korm.rend. 32/A.§-a ill. 32/B.§-a alkalmazandó a kifizetés során.
Jótállás: 36 hónap
Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási díj 0,5%-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozási díj 20%a. Hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozási díj 5%-a / hibás teljesítés. Meghiúsulási kötbér: a nettó
vállalkozási díj 20%-a. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő
nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbb!
3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban
a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési
dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4.) A Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell
érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és
Ajánlatkérő részére az I.1) pontban megadott telefax számra vagy e-mail címre történő haladéktalan
visszaküldésével igazolni kell.
5.) A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A beszerzés
egységes beruházási feladat, egy zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére irányul, a
kivitelezés felosztása műszaki szempontból nem értelmezhető. A feladat megvalósítására
gazdasági, műszaki és minőségi szempontokra tekintettel egyaránt ésszerűtlen különböző
gazdasági szereplőkkel több külön szerződést kötni. Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát
csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani.
6.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)b) pontjai tekintetében.
7.) A Kbt. 66.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő
kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében. A nyilatkozatot eredetiben kell az
ajánlatba csatolni.
8.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt
is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
9.) Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő
benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt.66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.

10.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
11.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 10 millió Ft/káresemény, 20 millió Ft/év. Tárgya:
felelősségbiztosítást is tartalmazó építési-szerelési biztosítás (CAR).
12.) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés
e) pontját.
13.) Értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső
határa: 10 pont. A pontozás módszere: 1. és 2. minőségi részszempont: A Közbeszerzési
Dokumentumokban részletezettek szerinti pontozás. Ár szempont: A Közbeszerzési
Dokumentumokban részletezettek szerinti fordított arányosítás.
14.) Az ajánlattétel lehetősége ajánlati biztosítékhoz nem kötött.
15.) További feltételeket és információkat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (6125/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/onkormanyzati-kozbeszerzesiinformaciok/nyugati-kiskorut-es-kerekparut-tervezese (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Piac u. 20. Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124. szoba
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321

Postai irányítószám: 4024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett Osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „A TOP-6.4.1-16-DE1-2017-00001 számú pályázatban a Nyugati kiskörút III. ütem és kerékpárút
építésének tervezése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A TOP-6.4.1-16-DE1-2017-00001 azonosító számú pályázat keretében a Nyugati kiskörút III. ütem
építéséhez és kerékpárforgalmi létesítmények kialakításához kapcsolódó tevékenységek tervezése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A TOP-6.4.1-16-DE1-2017-00001 számú pályázatban a Nyugati kiskörút III. ütem és kerékpárút
építésének tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TOP-6.4.1-16-DE1-2017-00001 azonosító számú pályázat keretében a Nyugati kiskörút III. ütem
építéséhez és kerékpárforgalmi létesítmények kialakításához kapcsolódó tevékenységek tervezése az
alábbiak szerint:
1. Tervezési feladat: Megvalósíthatósági tanulmányterv készítése a Pályázati felhívás m08 Útmutató
megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez melléklete szerint
2. Tervezési feladat: Nyugati kiskörút III. ütem építéséhez és kerékpárforgalmi létesítmények kialakításához
engedélyezési tervdokumentáció készítése
3. Tervezési feladat: A Nyugati kiskörút III. ütem építéséhez és kerékpárforgalmi létesítmények
kialakításához kiviteli tervdokumentáció készítése
A projekt legfontosabb célja a Nyugati kiskörút szabályozási terv szerinti nyomvonalon történő befejezése
a Hatvan utca - Mester utca között. Emellett a pályázati kiírás sajátosságaiból adódóan több nyomvonalon
kerékpárforgalmi létesítmények megépítése, kialakítása, kijelölése a feladat részben a Nyugati kiskörút I.
és II. ütemét, részben a Nyugati kiskörút III. ütemét érintő, és azokhoz kapcsolódó útvonalakon: Mester
utca - Tanító utca csomóponttól Mester utcán kerékpárút építése a Vendég utcáig, Csap u. - Mester utca
meglevő jelzőlámpánál történő átvezetéssel, illetve a Kar utcán keresztül a Dózsa György úti meglevő
létesítménybe; Nyugati kiskörút III. ütem - Mester utca csomóponttól tervezett kerékpárúti szakasz bekötése
Mester - Bethlen utcai meglevő szakaszba, Csap utca, Vendég utca, Hatvan utcai és a Kishegyesi úti
meglevő kerékpárút/kerékpárforgalmi létesítmény bekötése a TESCO bevásárlóközpont parkolójához, Borz
utca, Tanító utca, Jókai utca, Csokonai utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Simonffy utca; a Tisza István utcán a
buszsávokon a Török Bálint utcáig, Török Bálint utca, Vásáry István utca, Barna utca, Arany János utca,
Kürtös, Zelemér utca és Postakert utca vonalain.
A Nyugati kiskörút III. üteme mentén megépülő kerékpárforgalmi létesítmény becsült hossza a Bethlen
utcai bekötésig: 1,05 km, amennyiben a Nyugati kiskörút III. üteme mentén létesülő kétoldali egyirányú
kerékpárforgalmi létesítmény hosszát kétszeres hosszal vesszük figyelembe. A további kijelölésre,
kialakításra kerülő kerékpárforgalmi létesítmények becsült összes hossza 9,94 km, összesen 10,99 km.
Az engedélyezési és kiviteli tervek készítés során a Nyugati kiskörút III. ütem építéséhez a Hatvan utca
- Csók utca csomópontja, Mester utca - Nyugati kiskörút III. ütem csomópontja közötti szakaszhatárokat
kell figyelembe venni, valamint meg kell tervezni a Hatvan utca - Nyugati kiskörút csomópontjának teljes
burkolatcseréjét. A végcsomópontnál jelzőlámpás csomópont tervezése a feladat, mely során az esetleges
burkolatbontásokat, felújításokat is meg kell tervezni.
A tervezési feladat részei a Nyugati kiskörút III. ütemhez kapcsolódóan:
- Jelzőlámpás csomópont kialakítása: legalább 4 db
- Közlekedésépítési terv forgalomtechnikával
- Közlekedésre szolgáló felületek csapadékvíz-elvezetési terv
- Növényzetrendezési terv
- Közvilágítás: az új útszakaszon, valamint az érintett csomópontokban.
- Vízvezeték építési terv: kiváltások, védelembe helyezések
- Szennyvízelvezetés
- Zöldfelületeket ellátó automata öntözőrendszer megtervezése
- Távközlési kiváltások, védelembe helyezések csomópontoknál
- Önkormányzati tulajdonba kerülő 8 csöves alépítmény a kétoldali járda alatt
- Elektromos vezeték kiváltások védelembe helyezések csomópontoknál
- Amennyiben szükséges, meg kell tervezni a gázvezeték kiváltásokat, védelembe helyezéseket
- Környezetvédelmi tervfejezet

- Talajmechanikai fúrások készítése - geotechnikai szakvéleménnyel
- Változási vázrajz
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő, útépítés és/vagy útfelújítás tervezésében
tapasztalattal rendelkező szakember gyakorlati ideje (legfeljebb 60 hónap) 10
2 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki közúti jelzőlámpával
szabályozott csomópont tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 20
3 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki víziközmű és/vagy vízi
létesítmény tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-DE1-2017-00001 azonosítószámú „Nyugati
kiskörút III. ütem építése és kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása”
II.2.14) További információ:
- A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
- A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60
naptári nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
- Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett,
Lajstromszáma: 00176.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az elj-ban nem lehet aj.tevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazd-i szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(1)-(2) bek szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Aj.kérő kizárja az elj-ból azt az aj.tevőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás
során következik be.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015.Korm.rend. 1-16.§-ai alapján az alábbiak
szerint történik:
I. ajánlatban:
- a gazd-i szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bek),
- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az aj.tevő más szervezet kapacitására támaszkodva
felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a
Kbt. 67. § (1) bek szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bek),
- továbbá az aj.tevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bek);
II. Aj.kérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bek):
- az aj.tevőnek a 321/2015.Korm.rend. 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban elegendő benyújtani.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Aj.kérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. Korm.rend. 8. § (1) bekezdése alapján Aj.kérő
előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos
szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Mo-on letelepedett
gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal
való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan az aj.tevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara
által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő
esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015. Korm. rendelet
26. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm.rend. 8. § (1) bekezdésében
foglaltakra csatolandó a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara
névjegyzékében való szereplését igazoló dokumentum másolata. A követelmény teljesülését
Aj.kérő az aj.tevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés
szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló
dokumentum másolatát kell csatolni.)
A 321/2015.Korm. rend. 1.§ (1) bek alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Aj.kérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Aj.kérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell
az egys. eu-i közbesz. dokumentumban feltüntetni.
Aj.tevő(k)nek az Aj.kérő Kbt. 69.§(4)bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalm.
követelmény fentiekben előírt igazolását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményeket nem határoz meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az
Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági
követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az
alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás
feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimum
követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Az
igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját
év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának
pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített összesen
minimum 8 kilométer hosszúságú útépítés és/vagy útfelújítás tervezésére irányuló referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a tervezést a TOP-6.4.1-16-DE1-2017-00001 kódszámú, „Nyugati kiskörút III. ütem építése és
kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása” tárgyú projektből finanszírozza utófinanszírozással, a támogatás
intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A teljesítés során 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az
alábbiak szerint:
A részszámla benyújtható a megvalósíthatósági tanulmányterv (1. tervezési feladat) és az engedélyezési
tervdokumentáció (2. tervezési feladat) leszállítását és Ajánlatkérő általi elfogadását követően. A részszámla
értéke a megvalósíthatósági tanulmányterv (1. tervezési feladat) és az engedélyezési tervdokumentáció (2.
tervezési feladat) elkészítésére megajánlott tervezési díj.
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:30 (óó:pp) Hely: Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő
nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbb!

3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban
a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési
dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4.) A Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell
érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és
Ajánlatkérő részére az I.1) pontban megadott telefax számra vagy e-mail címre történő haladéktalan
visszaküldésével igazolni kell.
5.) A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok
vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel
nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó feladatok egymással
fizikailag érintkező, egymást keresztező utak komplex tervezési feladatához kapcsolódnak, valamint
a megvalósíthatósági tanulmánytervet és az engedélyezési tervdokumentációt egyidőben kell
szállítania, ezért párhuzamosan kell készítenie a tervezőnek, így a tervezési feladatok részekre
bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósítása jelentős
időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné. Ajánlatkérő a projekttel
kapcsolatos teljes körű tervezési feladatot egy gazdasági szereplőtől kívánja megrendelni annak
érdekében, hogy a megvalósítás során elkerülje a koordinálással járó problémákat (melynek
nem megfelelősége egymással nem illeszkedő műszaki megoldásokhoz vezethet), továbbá az
egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet által biztosíthatóvá váljon.
6.) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, összege: 500.000.-Ft. A befizetés
helye: vagy az Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738008-15461009-06530000 (OTP Bank Nyrt.)
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő
11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A
biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása a terhelésről egyszerű
másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető
kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított
készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A garancia szövegezésének a
Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.
7.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai
tekintetében.
8.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése
tekintetében. A nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlatba csatolni.
9.) Ha az Ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt
is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Folytatás a III.2.2) ponttól:
A Tervező a végszámla benyújtására a kiviteli tervdokumentáció leszállítását és a teljesítési igazolás
Ajánlatkérő általi kiállítását követően jogosult. A végszámla értéke a kiviteli tervdokumentáció
elkészítésére megajánlott tervezési díj.
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett tervezési feladat tervezési díjának 0,5 % / nap.
Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett tervezési feladat tervezési díj 15 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: 500.000 Ft/alkalom.
Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
Folytatás a VI.3) További információk 10.) ponttól:
10.) Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő
benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat és a 6.) pontban
eredetiben kért dokumentum.
11.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
12.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 5 millió Ft/esemény, 10 millió Ft/év. Tárgya: tervezői
felelősségbiztosítás.
13.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
14.) Értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa:
10 pont. A pontozás módszere: 1. részszempont: relatív egyenes arányosítás, 2-3. részszempont:
pontozás, ár szempont: fordított arányosítás a közbeszerzési dokumentumok szerint.
15.) A szerződés akkor lép hatályba, ha a támogatási előleg az Önkormányzat számláján jóváírásra
kerül, és erről az Önkormányzat a Nyertes ajánlattevőt értesíti, vagy a Megrendelő a szerződés
teljesítéséhez szükséges fedezetet megelőlegezi vagy saját forrásból biztosítja, és erről a Nyertes
ajánlattevőt értesíti.
16.) A felhívás II.2.7) pontjában megadott teljesítési határidő idő a megvalósíthatósági tanulmányterv
és az engedélyezési tervdokumentáció szállításának határideje naptári napokban a szerződés
hatályba lépésétől számítva.
A kiviteli tervdokumentáció szállításának határideje a jogerős építési engedély(ek) megszerzését
követő 90. naptári nap. Abban az esetben, ha a kerékpárforgalmi létesítmények közül van olyan
létesítmény, amely nem építési engedélyköteles, azon feladatok tekintetében, amelyek nem építési
engedélykötelesek, a kiviteli tervdokumentáció szállításának határideje a hatóság erre irányuló
nyilatkozatának kiadását követő 90. naptári nap.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (6195/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett Közbeszerzési Osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/onkormanyzati-kozbeszerzesiinformaciok/nemzetkozi-iskola-eszkoz-besz (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac u. 20., Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124. szoba
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321

Postai irányítószám: 4024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett Közbeszerzési Osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Debreceni Nemzetközi Iskola működéséhez szükséges eszközök beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39162000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Debreceni Nemzetközi Iskola működéséhez szükséges eszközök beszerzése.
Ajánlatkérő a beszerzést a Modern Városok Program keretében tervezett angol nyelvű alap- és középfokú
oktatási intézmény, a Debreceni Nemzetközi Iskola létrehozása érdekében szükséges források biztosításáról
szóló 1227/2017. (IV. 25.) Korm. határozat, valamint a Debreceni Nemzetközi Iskola létrehozása érdekében
szükséges többlet költségvetési támogatás biztosításáról szóló 1160/2018. (III.27.) Korm. határozat által
biztosított forrásból finanszírozza.
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés akkor lép hatályba, ha a többlet
költségvetési támogatás biztosításáról szóló 1160/2018. (III.27.) Korm. határozat által biztosított
többlettámogatás az Önkormányzat számláján jóváírásra kerül, vagy ezen összeg ajánlatkérő általi
megelőlegezésére vagy saját forrásból történő biztosításra sor kerül, illetve minderről ajánlatkérő nyertes
ajánlattevőt értesítette.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Informatikai és RFID eszközök, valamint szoftverek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

48000000-8

További tárgyak:

30121100-4
30232110-8
30231300-0
30200000-1
48217000-2
30231100-8
32425000-8
48620000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4014 Debrecen (Pallag) Heltai Gáspár u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Informatikai és RFID eszközök, valamint szoftverek beszerzése a Debreceni Nemzetközi Iskola részére. A
további közbeszerzési dokumentumokban meghatározott összesen 955 darab szoftver/licensz 15 különféle
tételben, 229 darab informatikai eszköz 21 különféle tételben, továbbá 519 darab RFID eszköz 7 különféle
tételben a további közbeszerzési dokumentumokban meghatározott specifikációval.
A karakterkorlát miatt a termékek tételesen kimutatott megnevezése és mennyisége a Közbeszerzési
dokumentumokban került rögzítésre. (A meghatározott darabszám alatt Ajánlatkérő a műszaki
specifikációban szereplő valamennyi termék mennyiségi egységének darabszámát érti.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidő az informatikai eszközök és szoftverek szállításának
határideje. A megjelölt kezdési időpont alatt a szállítás legkorábbi megkezdésének időpontja értendő. A
RFID eszközök szállítási határideje: 2019.03.01. napja, mely időpont előtt legkorábban 15 nappal kezdhető
meg a szállítás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
II.2.1)
Elnevezés: Audiovizuális eszközök beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

32320000-2

További tárgyak:

32324300-3
32342000-2
38651000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4014 Debrecen (Pallag) Heltai Gáspár u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Audiovizuális eszközök beszerzése a Debreceni Nemzetközi Iskola részére. A további közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott összesen 60 darab audiovizuális eszköz, 11 különféle tételben a további
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott specifikációval.
A karakterkorlát miatt a termékek tételesen kimutatott megnevezése és mennyisége a Közbeszerzési
dokumentumokban került rögzítésre. (A meghatározott darabszám alatt Ajánlatkérő a műszaki
specifikációban szereplő valamennyi termék mennyiségi egységének darabszámát érti.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidő az eszközök szállításának határideje. A megjelölt kezdési
időpont alatt a szállítás legkorábbi megkezdésének időpontja értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
II.2.1)
Elnevezés: Egyéb műszaki eszközök beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39700000-9

További tárgyak:

39713100-4
42715000-1
42716100-9
39711130-9
39711362-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4014 Debrecen (Pallag) Heltai Gáspár u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyéb műszaki eszközök beszerzése a Debreceni Nemzetközi Iskola részére. A további közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott összesen 25 darab egyéb műszaki cikk, 12 különféle tételben a további
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott specifikációval.
A karakterkorlát miatt a termékek tételesen kimutatott megnevezése és mennyisége a Közbeszerzési
dokumentumokban került rögzítésre. (A meghatározott darabszám alatt Ajánlatkérő a műszaki
specifikációban szereplő valamennyi termék mennyiségi egységének darabszámát érti.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)

bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidő az eszközök szállításának határideje. A megjelölt kezdési
időpont alatt a szállítás legkorábbi megkezdésének időpontja értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
II.2.1)
Elnevezés: Hangszerek és zenei eszközök beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

37300000-1

További tárgyak:

37310000-4
37311100-2
37312500-3
37313300-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4014 Debrecen (Pallag) Heltai Gáspár u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hangszerek és zenei eszközök beszerzése a Debreceni Nemzetközi Iskola részére. A további közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott összesen 293 darab hangszer és zenei eszköz, 65 különféle tételben a
további közbeszerzési dokumentumokban meghatározott specifikációval.

A karakterkorlát miatt a termékek tételesen kimutatott megnevezése és mennyisége a Közbeszerzési
dokumentumokban került rögzítésre. (A meghatározott darabszám alatt Ajánlatkérő a műszaki
specifikációban szereplő valamennyi termék mennyiségi egységének darabszámát érti.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidő az eszközök szállításának határideje. A megjelölt kezdési
időpont alatt a szállítás legkorábbi megkezdésének időpontja értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
II.2.1)
Elnevezés: Természettudományos eszközök beszerzése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39162000-5

További tárgyak:

38510000-3
38946000-7
38230000-6
38434540-3

38400000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4014 Debrecen (Pallag) Heltai Gáspár u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Természettudományos eszközök beszerzése a Debreceni Nemzetközi Iskola részére. A további
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott összesen 1529 darab/készlet természettudományos
eszköz, 226 különféle tételben a további közbeszerzési dokumentumokban meghatározott specifikációval.
A karakterkorlát miatt a termékek tételesen kimutatott megnevezése és mennyisége a Közbeszerzési
dokumentumokban került rögzítésre. (A meghatározott darabszám alatt Ajánlatkérő a műszaki
specifikációban szereplő valamennyi termék mennyiségi egységének darabszámát érti.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidő az eszközök szállításának határideje. A megjelölt kezdési
időpont alatt a szállítás legkorábbi megkezdésének időpontja értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
II.2.1)
Elnevezés: Sport és testnevelés eszközök beszerzése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

37420000-8

További tárgyak:

37421000-5
37442820-2
37451700-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4014 Debrecen (Pallag) Heltai Gáspár u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sport és testnevelés eszközök beszerzése a Debreceni Nemzetközi Iskola részére. A további közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott összesen 2412 darab/készlet sport és testnevelés eszköz, 160 különféle
tételben a további közbeszerzési dokumentumokban meghatározott specifikációval.
A karakterkorlát miatt a termékek tételesen kimutatott megnevezése és mennyisége a Közbeszerzési
dokumentumokban került rögzítésre. (A meghatározott darabszám alatt Ajánlatkérő a műszaki
specifikációban szereplő valamennyi termék mennyiségi egységének darabszámát érti.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidő az eszközök szállításának határideje. A megjelölt kezdési
időpont alatt a szállítás legkorábbi megkezdésének időpontja értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
II.2.1)

Elnevezés: Orvosi eszközök beszerzése
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

33100000-1

További tárgyak:

33141623-3

Kiegészítő szójegyzék

33141620-2
18424300-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4014 Debrecen (Pallag) Heltai Gáspár u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Orvosi eszközök beszerzése a Debreceni Nemzetközi Iskola részére. A további közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott összesen 64 darab/készlet orvosi eszköz, 26 különféle tételben a további
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott specifikációval.
A karakterkorlát miatt a termékek tételesen kimutatott megnevezése és mennyisége a Közbeszerzési
dokumentumokban került rögzítésre. (A meghatározott darabszám alatt Ajánlatkérő a műszaki
specifikációban szereplő valamennyi termék mennyiségi egységének darabszámát érti.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidő az eszközök szállításának határideje. A megjelölt kezdési
időpont alatt a szállítás legkorábbi megkezdésének időpontja értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
II.2.1)
Elnevezés: Óvodai felszerelések és eszközök beszerzése
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39161000-8

További tárgyak:

37513000-7
37520000-9
37524500-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4014 Debrecen (Pallag) Heltai Gáspár u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Óvodai felszerelések és eszközök beszerzése a Debreceni Nemzetközi Iskola részére. A további
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott összesen 823 darab/készlet óvodai felszerelés és eszköz,
68 különféle tételben a további közbeszerzési dokumentumokban meghatározott specifikációval.
A karakterkorlát miatt a termékek tételesen kimutatott megnevezése és mennyisége a Közbeszerzési
dokumentumokban került rögzítésre. (A meghatározott darabszám alatt Ajánlatkérő a műszaki
specifikációban szereplő valamennyi termék mennyiségi egységének darabszámát érti.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidő az eszközök szállításának határideje. A megjelölt kezdési
időpont alatt a szállítás legkorábbi megkezdésének időpontja értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
II.2.1)
Elnevezés: Művészeti eszközök beszerzése
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

37820000-2

További tárgyak:

44812000-5
44812200-7
37821000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4014 Debrecen (Pallag) Heltai Gáspár u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Művészeti eszközök beszerzése a Debreceni Nemzetközi Iskola részére. A további közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott összesen 1452 darab/készlet művészeti eszköz, 83 különféle tételben a
további közbeszerzési dokumentumokban meghatározott specifikációval.
A karakterkorlát miatt a termékek tételesen kimutatott megnevezése és mennyisége a Közbeszerzési
dokumentumokban került rögzítésre. (A meghatározott darabszám alatt Ajánlatkérő a műszaki
specifikációban szereplő valamennyi termék mennyiségi egységének darabszámát érti.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidő az eszközök szállításának határideje. A megjelölt kezdési
időpont alatt a szállítás legkorábbi megkezdésének időpontja értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
II.2.1)
Elnevezés: Irodai eszközök és felszerelések beszerzése
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30197000-6

További tárgyak:

22160000-9
22816100-4
30197300-9
30197200-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4014 Debrecen (Pallag) Heltai Gáspár u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Irodai eszközök és felszerelések beszerzése a Debreceni Nemzetközi Iskola részére. A további
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott összesen 693 darab/készlet irodai eszköz/felszerelés, 36
különféle tételben a további közbeszerzési dokumentumokban meghatározott specifikációval.
A karakterkorlát miatt a termékek tételesen kimutatott megnevezése és mennyisége a Közbeszerzési
dokumentumokban került rögzítésre. (A meghatározott darabszám alatt Ajánlatkérő a műszaki
specifikációban szereplő valamennyi termék mennyiségi egységének darabszámát érti.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidő az eszközök szállításának határideje. A megjelölt kezdési
időpont alatt a szállítás legkorábbi megkezdésének időpontja értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
II.2.1)
Elnevezés: Konyhai és étkeztetési eszközök beszerzése
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39221000-7

További tárgyak:

39221210-2
39221160-6
39221230-8
39221200-9
39222000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4014 Debrecen (Pallag) Heltai Gáspár u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Konyhai és étkeztetési eszközök beszerzése a Debreceni Nemzetközi Iskola részére. A további
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott összesen 3661 darab/készlet konyhai illetve étkeztetési
eszköz, 21 különféle tételben a további közbeszerzési dokumentumokban meghatározott specifikációval.
A karakterkorlát miatt a termékek tételesen kimutatott megnevezése és mennyisége a Közbeszerzési
dokumentumokban került rögzítésre. (A meghatározott darabszám alatt Ajánlatkérő a műszaki
specifikációban szereplő valamennyi termék mennyiségi egységének darabszámát érti.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidő az eszközök szállításának határideje. A megjelölt kezdési
időpont alatt a szállítás legkorábbi megkezdésének időpontja értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetén:
Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti
kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről
a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ai alapján az
alábbiak szerint történik:
I. ajánlatban:
- a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
- továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4)
bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
- az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban elegendő benyújtani
az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek (valamennyi résznél):
- Késedelmi kötbér: a szerződés szerinti teljes nettó érték 1%-a / késedelmes naptári nap
- Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti teljes nettó érték 20%-a.

- Jóteljesítési (jótállási) biztosíték: 1-3. részek esetén a szerződés szerinti teljes nettó érték 5%-a, 4.
rész esetén a nettó vételár 5%-a azon hangszerekre és a zenei eszközökre, melyek az egyes tartós
fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya
alá tartoznak. A további részek tekintetében ajánlatkérő nem köt ki jóteljesítési biztosítékot.
- Jótállás: a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett,
Lajstromszáma: 00176.
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban
a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési
dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményeket nem határoz meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményeket nem határoz meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz
meg műszaki illetve szakmai alkalmassági szempontokat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg műszaki
illetve szakmai alkalmassági követelményt a beszerzendő eszközök összetételételére, továbbá
a szakmai alkalmassági követelmény esetleges korlátozó hatására tekintettel. Ajánlatkérő
úgy ítéli meg, hogy a vételár a teljesítés megvalósulásához kötött kifizetése kellő biztonságot
nyújt a szerződésszerű teljesítéshez és ajánlatkérő érdekeit a műszaki, szakmai alkalmassági
követelmények előírása nem szolgálná.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít, részszámla benyújtására az 1. rész kivételével nincs lehetőség. Az 1. rész
esetén az RFID eszközök szállítását követően ajánlattevő jogosult 1 db részszámla benyújtásra.
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési
határidővel történik, banki átutalással.
A számlát az eszközök leszállítását, lerakását, kicsomagolását és összeszerelését (adott esetben) követően,
Ajánlatkérő által történő elfogadást (birtokbavételt) és jóváhagyott teljesítésigazolást követően lehet
benyújtani. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítésigazolást állít ki, a Kbt.
135.§ (1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak,
szabványoknak, ajánlati felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának
megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi rész tekintetében:
1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt.71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő
nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) A Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell
érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és

Ajánlatkérő részére az I.3) pontban megadott telefax számra vagy e-mail címre történő haladéktalan
visszaküldésével igazolni kell.
3.) A felhívás IV.2.6. pontjában megadott (1 hónap) időtartam alatt a Kbt. 81.§ (11) bekezdése
alapján 30 napot kell érteni.
4.) Az ajánlati biztosíték összege: 1. rész: 1.000.000 HUF; 2. rész: 300.000 HUF; 4. rész:
150.000 HUF; 5. rész: 400.000 HUF. A további részek tekintetében Ajánlatkérő nem köt ki
ajánlati biztosítékot. Az ajánlati biztosíték befizetése igazolásának módja: Átutalás esetén az
ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú számlájára
valóutalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Több részre történő ajánlattétel esetén a fenti
értékek összeadódnak. Átutalás esetén a közlemény rovatban egyértelműen kérjük megjelölni, hogy
a biztosíték nyújtása a közbeszerzés melyik részére/részeire történt. A biztosíték teljesítésének
igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről
egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy
készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredetipéldánya, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényeredeti példánya.
5.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)b) pontjai tekintetében.
6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A
nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlat részeként benyújtani.
7.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt
is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
8.) Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő
benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.
9.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdéseiben meghatározottakat.
10.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt.75.§ (6) bek.).
11.) Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár, tekintettel
arra, hogy ajánlatkérő igényeinek csak a beszerzés tárgyát képező - műszaki leírásban specifikált
- konkrét paraméterekkel rendelkező eszközök felelnek meg, és a meghatározott műszaki
paraméterekhez képesti minőségi többlet ajánlatkérő számára nem jár gyakorlati, funkcionális
előnnyel, melyre tekintettel a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
12.) Az ajánlathoz csatolni kell a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott, az ajánlattevő
által - az adott rész tekintetében - teljes körűen beárazott műszaki leírást, melyben meg kell jelölni a
megajánlott termékek azonosítóját, valamint az előírt műszaki paramétereknek való megfelelését is.
13.) A jóteljesítési biztosíték (csak az 1-4. részek esetén) határidőre történő nyújtására vonatkozóan
az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (6301/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/onkormanyzati-kozbeszerzesiinformaciok/tocoskert-tocovolgy-tervezese (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20. Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124. szoba
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321

Postai irányítószám: 4024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „A Tócóskert és a Tócóvölgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása” tárgyú projektek tervezési
feladatainak ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„A Tócóskert és a Tócóvölgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása” tárgyú projektek tervezési
feladatainak ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „A Tócóskert gazdaságélénkítő környezeti megújítása”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezéssel érintett beruházás elsődleges célja a városi területek környezettudatos megújítása.
A Tócóskert városrészben található zöldfelületek, a játszóterek, a sportpályák teljes mértékben felújításra
szorulnak. A környező balesetveszélyes lépcsők, járdák, parki sétányok, parkolók részleges felújítása is
szükséges.
A fejleszteni kívánt terület nagysága 100.000 m2.
A felmérési, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítését 5 példányban papír alapon és 8
példányban digitalizált formában kérjük. A szöveges dokumentumokat .pdf/A formátumban és szerkeszthető
Word formátumban, az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető Excel formátumban kell
szállítani (a költségvetéseknek kötelezően tartalmazniuk kell a tételes eszközlistát a rekonstrukcióhoz
kapcsolódó igények szerint, valamint azokat a pályázati kiírás kritériumai szerinti bontásban is be kell
nyújtani), a rajzi munkarészeket pedig .pdf, és .pdf/A és .dwg/.pla formátumban kérjük szállítani.
A kivitelezésre alkalmas műszaki tervdokumentáció tartalmazza a szükséges felmérési, engedélyezési
(a tervezési folyamat során - pl. a kamerák telepítése, parkoló bővítése miatt - engedélyes szintű
tervdokumentáció készítésének szükségessége is felmerülhet) és kiviteli terveket, jogerős építési
engedélyeket (amennyiben releváns) közműegyeztetési jegyzőkönyveket, valamint minden a kivitelezéshez
szükséges szakági munkarészt.
A tervezés során tervegyeztetés szükséges Megrendelővel, legalább 2 alkalommal. Az engedélyes szintű
tervdokumentáció készítése során legalább egy vázlatterv szintű prezentáció tartását kérjük.
A dokumentációkat a Támogatási Szerződésben és a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő
műszaki tartalommal kell elkészíteni.
A tervezési feladat részletezése:
- geodéziai felmérés
- terület előkészítés tervezése
- zöldterület fejlesztés tervezése
- közműfejlesztések, a kapcsolódó út-, járda és parkoló fejlesztés tervezése
-eszközbeszerzés
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása:
1-3. rész:A teljesítés során-mindhárom részben- 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség.
A részszámla benyújtására az 1. és a 2. részben a felmérési és engedélyezési tervdokumentáció
Megrendelő részére történő leszállítását követően, a 3. részben az engedélyezési tervdokumentáció
Megrendelő részére történő leszállítását követően jogosult a Tervező. A részszámla értéke az 1. és a 2.
részben a felmérési és engedélyezési tervre, a 3. részben az engedélyezési tervre megajánlott tervezési díj.
A végszámla kiállítására mindhárom részben, a kivitelezési tervdokumentáció leszállítását és Ajánlatkérő
általi elfogadását követően kerülhet sor.
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési
határidővel történik, banki átutalással.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
o a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.

Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 1%-a naptári naponként.
Megrendelő kiköti, hogy ha a késedelmes napok száma eléri a 15. naptári napot, úgy Megrendelő jogosult
a szerződést rendkívüli felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén a meghiúsulási kötbér kerül
érvényesítésre.
Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: 1%/alkalom.
Jótállás: a teljesítési igazolás kiadásától számított 24 hónap. Részletesen a további közbeszerzési
dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába
bevonásra kerül táj-és kertépítészeti tervezői gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 20
2 1.2. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül játszótér
tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 15
3 1.3. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül úttervezési
gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú, „A
Tócóskert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című projekt
II.2.14) További információ:
- A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
- A felhívás IV.2.6) pontja: ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az
ajánlattételi határidő lejártától számítva.
- II.2.7. A teljesítési határidő napokban értendő és a szerződés hatálybalépésétől számítandó.
- FAKSZ: Dr. Paróczai Bernadett (00176)
II.2.1)
Elnevezés: „A Tócóvölgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71320000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezéssel érintett beruházás elsődleges célja a városi területek környezettudatos megújítása.
A Tócóvölgy városrészben található zöldfelületek, játszóterek teljes mértékben felújításra szorulnak. A
környező balesetveszélyes lépcsők, járdák, parki sétányok, parkolók részleges felújítása is szükséges.
A fejleszteni kívánt terület nagysága 58 850 m2.
A felmérési, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítését 5 példányban papír alapon és 8
példányban digitalizált formában kérjük. A szöveges dokumentumokat .pdf/A formátumban és szerkeszthető
Word formátumban, az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető Excel formátumban kell
szállítani (a költségvetéseknek kötelezően tartalmazniuk kell a tételes eszközlistát a rekonstrukcióhoz
kapcsolódó igények szerint, valamint azokat a pályázati kiírás kritériumai szerinti bontásban is be kell
nyújtani), a rajzi munkarészeket pedig .pdf, és .pdf/A és .dwg/.pla formátumban kérjük szállítani.
A kivitelezésre alkalmas műszaki tervdokumentáció tartalmazza a szükséges felmérési, engedélyezési
(a tervezési folyamat során - pl. a kamerák telepítése, parkoló bővítése miatt - engedélyes szintű
tervdokumentáció készítésének szükségessége is felmerülhet) és kiviteli terveket, jogerős építési
engedélyeket (amennyiben releváns) közműegyeztetési jegyzőkönyveket, valamint minden a kivitelezéshez
szükséges szakági munkarészt.
A tervezés során tervegyeztetés szükséges Megrendelővel, legalább 2 alkalommal. Az engedélyes szintű
tervdokumentáció készítése során legalább egy vázlatterv szintű prezentáció tartását kérjük.
A dokumentációkat a Támogatási Szerződésben és a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő
műszaki tartalommal kell elkészíteni.
A tervezési feladat részletezése:
- geodéziai felmérés
- terület előkészítés tervezése
- zöldterület fejlesztés tervezése
- közműfejlesztések, a kapcsolódó út-, járda és parkoló fejlesztés tervezése
- eszközbeszerzés
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
A karakterkorlátra tekintettel a VI. További információk pont folytatása:
14.) Az 1. és 2. részben a 240 napos teljesítési határidő a következőképpen értendő:
• Engedélyes tervdokumentáció elkészítésének és engedélyeztetésre történő benyújtásának határideje:
szerződés hatályba lépésétől számított 60 nap. Előzetes véleményezésre történő átadásának határideje az
engedélyes tervdokumentáció szállítási határidejét megelőző 20. nap.
Az engedélyes tervdokumentáció szállításával együtt szükséges a felmérési terv szállítása is.
• A kivitelezési tervdokumentáció előzetes véleményezésre történő átadásának határideje a kivitelezési
tervdokumentáció szállítási határidejét megelőző 20. nap.
• A kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció végső szállítási határideje a szerződés hatályba lépését követő
240 nap.
Megrendelő előteljesítést elfogad!
A 3. részben a 120 napos teljesítési határidő a következőképpen értendő:
• Engedélyes tervdokumentáció elkészítésének és engedélyeztetésre történő benyújtásának határideje:
szerződés hatályba lépésétől számított 60 nap. Előzetes véleményezésre történő átadásának határideje az
engedélyes tervdokumentáció szállítási határidejét megelőző 20. nap.
• A kivitelezési tervdokumentáció előzetes véleményezésre történő átadásának határideje a kivitelezési
tervdokumentáció szállítási határidejét megelőző 20. nap.
• A kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció végső szállítási határideje a szerződés hatályba lépését követő
120 nap.
Megrendelő előteljesítést elfogad!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába
bevonásra kerül táj-és kertépítészeti tervezői gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 20
2 1.2. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül játszótér
tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 15
3 1.3. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül úttervezési
gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 15

Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00004 azonosítószámú, „A
Tócóvölgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című projekt
II.2.14) További információ:
- A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
- A felhívás IV.2.6) pontja: ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az
ajánlattételi határidő lejártától számítva.
- II.2.7. A teljesítési határidő napokban értendő és a szerződés hatálybalépésétől számítandó.
- FAKSZ: Dr. Paróczai Bernadett (00176)
II.2.1)
Elnevezés: „A Tócóvölgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című projekt keretében megvalósuló
Skatepark tervdokumentációjának elkészítése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezéssel érintett beruházás elsődleges célja a városi területek környezettudatos megújítása.
A Tócóvölgy városrészben célként fogalmazódott meg a Jégcsarnok és közvetlen környezetének
sportkomplexummá való alakítása. Ennek részeként kerül kialakításra a Jégcsarnoktól nyugatra fekvő
területen egy extrém sportpályaként működő létesítmény.
A fejleszteni kívánt terület nagysága:
1. Skate park: 5 000 m2
2. Kereskedelmi-szolgáltató pont: 28 m2.
Skate park az alábbi sportágakat kívánja kiszolgálni: bmx, dirtjump, gördeszka, görkorcsolya, roller, triál
A pálya strukturális felépítése: ,,Tanulj meg” pályarész; ügyességfejlesztő pálya, Nagy Park (bmx,
gördeszka, korcsolya, roller), Triál pálya, Pumpa pálya
A kiszolgáló-szociális épületek a következő egységekből állnak: vizesblokk, öltözők, raktárhelyiség.
A kereskedelmi-szolgáltató pont legalább 28 m2 alapterületen (pl.: információ, szervezés, oktatás,
szervízpont, kölcsönző, elsősegély, büfé)

Az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítését 5 példányban papír alapon és 8 példányban
digitalizált formában kérjük. A szöveges dokumentumokat .pdf/A formátumban és szerkeszthető Word
formátumban, az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető Excel formátumban kell szállítani
(a költségvetéseknek kötelezően tartalmazniuk kell a tételes eszközlistát a rekonstrukcióhoz kapcsolódó
igények szerint, valamint azokat a pályázati kiírás kritériumai szerinti bontásban is be kell nyújtani), a rajzi
munkarészeket pedig .pdf, és .pdf/A és .dwg/.pla formátumban kérjük szállítani. A kivitelezésre alkalmas
műszaki tervdokumentáció tartalmazza a szükséges engedélyezési és kiviteli terveket, jogerős építési
engedélyeket (amennyiben releváns) közműegyeztetési jegyzőkönyveket, valamint minden a kivitelezéshez
szükséges szakági munkarészt. A tervezés során tervegyeztetés szükséges Megrendelővel, legalább
2 alkalommal. Az engedélyes szintű tervdokumentáció készítése során legalább egy vázlatterv szintű
prezentáció tartását kérjük.
A dokumentációkat a Támogatási Szerződésben és a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő
műszaki tartalommal kell elkészíteni.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
A karakterkorlátra tekintettel a VI. További információk pont folytatása:
16.) Az 1.1.;1.2. és 1.3. értékelési részszempontok esetében ugyanazon szakembert is bemutathatja
ajánlattevő, valamint több részre történő ajánlattétel esetében is bemutathatja ajánlattevő ugyanazon
szakembert.
17.) Ajánlatkérő extrém sportpálya alatt a következőket érti: szabadtéri összefüggő épített tér struktúrákat és
felületeket tartalmazó szabadidős sportpark, amely különösen, de nem kizárólagosan bmx, roller, gördeszka,
görkorcsolya sporteszközök használatára tervezett.
18.) Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást indít: a jelen
közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződések akkor lépnek hatályba, amikor Ajánlatkérő a
projektekre vonatkozó Támogatási Szerződéseket aláírta és a támogatási összegek 100%-a megérkezett
az Önkormányzat számlájára és a nyertes ajánlattevő(ke)t erről Ajánlatkérő tájékoztatta vagy ha Ajánlatkérő
akként dönt, hogy a megvalósítást saját felelősségre, teljes egészében önerőből megkezdi és a nyertes
ajánlattevő(ke)t erről tájékoztatta. A szerződés nem lép hatályba, amennyiben az Irányító Hatóság és/vagy
Közreműködő Szervezet a pályázatot írásban elutasítja és a Megrendelő önerőből nem valósítja meg a
beruházást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába
bevonásra kerül táj-és kertépítészeti tervezői gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 15
2 1.2. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül extrém
sportpálya tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 20
3 1.3. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül
csapadékvízelvezetés tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00004 azonosítószámú, „A
Tócóvölgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című projekt
II.2.14) További információ:
- A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
- A felhívás IV.2.6) pontja: ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az
ajánlattételi határidő lejártától számítva.
- II.2.7. A teljesítési határidő napokban értendő és a szerződés hatálybalépésétől számítandó.
- FAKSZ: Dr. Paróczai Bernadett (00176)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1-3. rész: az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok
az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a VHR321 1-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:
I. ajánlatban:
- a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
- továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4)
bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
- az ajánlattevőnek a VHR321 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban elegendő benyújtani
az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: 1-3. rész: A Kbt. 65. § (1) bekezdés
c) pontja és a VHR322 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz
kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében
szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai
kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem
rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A VHR321 26. § (3) bekezdés
alapján, figyelemmel a VHR322 8. § (1) bekezdésében foglaltakra csatolandó a szolgáltatás tárgya
szerint illetékes Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében való szereplését igazoló dokumentum
másolata. A követelmény teljesülését A.kérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A
nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország

nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány
vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)
A VHR321 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az EEKD
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek. A.kérő VHR321 2. § (5) bekezdése alapján
elfogadja az egyszerű nyilatkozatot.Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményeket nem határoz meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményeket nem határoz meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1.; 2. és 3. rész:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában
az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű
nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az
alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja
alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé
számított megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott
tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza
legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő
másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá
az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Több részre történő ajánlattétel esetén az előírt referenciakövetelmények összedódnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1.és 2. rész:
(M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.
§ (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített, összesen legalább 1 ha nagyságú területre
vonatkozó, közpark és/vagy zöldfelület tervezésére irányuló referenciával.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő
a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás
megrendeléseket veszi figyelembe.

Ajánlattevők a referenciakövetelményben meghatározott mennyiségi előírásnak több szerződéssel is
megfelelhetnek.
3. rész:
(M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.
§ (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített, összesen legalább 2000 m2 nagyságú területre
vonatkozó, közpark és/vagy zöldfelület tervezésére irányuló referenciával.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő
a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás
megrendeléseket veszi figyelembe.
Ajánlattevők a referenciakövetelményben meghatározott mennyiségi előírásnak több szerződéssel is
megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be a TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú, „A
Tócóskert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” és a TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00004 azonosítószámú,
„A Tócóvölgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása” tárgyban. A pályázatok nyertessége esetén
Ajánlatkérő a tervezést az 1. részben a TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú, „A Tócóskert
gazdaságélénkítő környezeti megújítása” tárgyú projektből, a 2. és a 3. részben a TOP-6.3.2-16DE1-2017-00004 azonosítószámú, „A Tócóvölgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása” tárgyú projektből
finanszírozza, utófinanszírozással, a támogatás intenzitása a projektek elszámolható költségének 100%-a.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A megvalósítást saját felelősségre, teljes egészében önerőből megkezdheti
az Ajánlatkérő akként, hogy a pályázat nyertessége esetén a beruházás utólagosan, pályázati forrásból
elszámolásra kerül.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp) Hely: Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Közbeszerzési Osztály, I. emelet 123.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő
nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbb!
3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban
a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési
dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4.) A Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell
érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és
Ajánlatkérő részére az I.1) pontban megadott telefax számra vagy e-mail címre történő haladéktalan
visszaküldésével igazolni kell.
5.) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, összege: 1. rész: 100.000.Ft.; 2. rész: 200.000.-Ft. A 3. részben ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot. Átutalás esetén
az ajánlatkérő 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő az
ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása
a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya.

A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét
pontosan tartalmaznia kell.
6.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai
tekintetében.
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése
tekintetében. A nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlatba csatolni.
8.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt
is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
9.) Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő
benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt.66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat és az 5.) pontban
eredetiben kért dokumentum.
10.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
11.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 1. és 2. rész: 5 millió Ft/esemény, 10 millió Ft/év;
3. rész: 100.000.-Ft/esemény, 500.000 Ft/év. Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás. Több részben
történő nyertesség esetén a kártérítési limitértékek összeadódhatnak.
12.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13.) Mindhárom részben az értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa:
0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: Ár szempont: fordított arányosítás, 1.1., 1.2.
és 1.3. részszempont: pontozás a közbeszerzési dokumentumok szerint.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
A karakterkorlátra tekintettel a VI. További információk pont folytatása:
15.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő
-, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási
címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű
másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri
benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek,
vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az
ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági
szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági
Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó
erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd/kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel
ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen
beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.

Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus,
hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek
ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai
vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml fileként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát
(mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges
nyilatkozat benyújtása szükséges.
19.) Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokkal átadott tervezési feladatmeghatározás
alapján kell az ajánlati árát kialakítani, mely fix összegű tervezési díj. A kért ellenszolgáltatást
ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumok részét képező Felolvasólapon, az ott meghatározott
módon kell megadnia magyar forintban (HUF).
Ajánlattevőnek az ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlati árat részletező tervezési díj
részletezőt, a közbeszerzési dokumentumokban található iratminta szerint.
Az ajánlati árnak a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
magában kell foglalnia az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási
jogok átengedésének ellenértékét is.
Az ajánlati árnak, részenként, maradéktalanul tartalmaznia kell a tenderben (beleértve Ajánlatkérő
által esetlegesen kibocsátott kiegészítő tájékoztatást is) részletezett valamennyi munkákat, utalást,
kiegészítést és a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget.
A befejezési határidőre prognosztizálva az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a szerződés
időtartama alatt bekövetkező esetleges árváltozásokra, és tartalmaznia kell mindazon költségeket,
melyek az ajánlat tárgyának megvalósításához, a felhívásban és a további közbeszerzési
dokumentumokban rögzítettek betartásához, valamint a közbeszerzési eljárás során kifejezetten
nem említett, de a szakmai szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység
ellátásához és a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek.
Az árképzésben valamennyi nehezítő körülmény figyelembevételre kell, hogy kerüljön, mivel erre
semmilyen különleges kártalanítás nem történhet.
Az ajánlati ár mellett a további értékelési részszempontra vonatkozó vállalását szintén a
Felolvasólapon kell az ajánlattevőnek megadnia.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (6314/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/onkormanyzati-kozbeszerzesiinformaciok/keretmegallapodas-melyepitesi-munkak-kivitelezesere (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20. I. emelet 124. iroda
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac u. 20., Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124. szoba
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321

Postai irányítószám: 4024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás mélyépítési munkák kivitelezésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás mélyépítési munkák kivitelezésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás mélyépítési munkák kivitelezésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás mélyépítési munkák kivitelezésére
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretmegállapodás alapján
megrendelésre kerülő feladatok nagyságrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzati kezelésű kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak,
útpadkáinak, kerékpárútjainak, járdáinak felújítása, utak, kerékpárutak, járdák, útpadkák, körforgalmi
csomópontok, közművek építése, útépítéssel és útfelújítással kapcsolatos előre nem tervezhető és
tervezhető feladatok ellátása. Főbb munkanemek: közművezetékek bontása, építése, szabványosítása,
út -és közvilágítás, térvilágítás építése, bontása, védelembe helyezése; forgalomirányító jelzőlámpákhoz
kapcsolódó munkák, előkészítő -és földmunkák, útépítés és pályaszerkezet építés; útépítéssel kapcsolatos
bontási munkák; padkaépítés, kátyúzás, burkolatépítés, szegélyépítés, befejező munkák.
A keretmegállapodás időtartama alatt a felhasználásra kerülő keretösszeg legfeljebb nettó 16.448.714.833.forint.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretösszeg indikatív jellegű, a közbeszerzési eljárás nem eredményez a
közbeszerzési dokumentumokban szereplő értékre és mennyiségekre vonatkozó kötelező megrendelést.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott
ártáblázatban szereplő tételek alkalmazásával fogja a Kbt. a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti
eljárás eljárás(ok) tárgyát képző feladatokat meghatározni.
Jelen eljárás négy ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul. A konkrét beszerzések
megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja szerint kerül sor.
A keretmegállapodás alapján az egyedi szerződések várható átlagos becsült értéke nettó 650 millió forint. Az
egy időben teljesítendő külön szerződések várható összértéke legfeljebb nettó 3.000.000.000 Ft.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre,
szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A teljesítésbe bevonásra kerülő építés irányításáért felelős szakember mélyépítési munkák irányításából származó - szakmai tapasztalatának időtartama (hó) (legfeljebb 60
hó) 15
2 2.a) Ajánlattevő vállalja, hogy a projekt során használt tehergépjárművek megfelelnek az EURO III
normáknak, vagy annál korszerűbbek 5
3 2. b) Ajánlattevő vállalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 óra között nem végez szállítási feladatokat a
munkaterületre 5
4 2.c) Ajánlattevő vállalja, hogy a munkaterületen keletkező hulladékokat szelektíven gyűjti 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A meghosszabbításra vonatkozó
lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartamát jogosult 1 alkalommal,
legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítani, amennyiben az előirányzott keretösszeg a
keretmegállapodás eredeti időtartama alatt nem kerül maradéktalanul felhasználásra.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: több uniós forrás terhére kerülnek a 2. szakaszban
megrendelő munkák elszámolásra.
II.2.14) További információ:
Értékelés módszere: 1. szempont esetén: egyenes arányosítás, 2. szempont: pontozás, 3. ár szempont:
fordított arányosítás. Adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
A II.1.5) és II.2.6) pont csak a TED felé továbbíthatóság érdekében került kitöltésre.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása:
I. ajánlatban:
- a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
- továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4)
bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
- az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2011. (X. 30.)
Kormányrendelet 8. § a)-o) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az igazolások tekintetében a 321/2011.
(X.30.) Kormányrendelet 10. és 12-16. §-ai is irányadók.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani az ajánlatban.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
További feltételek:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által

vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha
nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,
kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény
tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés
tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető
cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)
vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának
benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű
nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a
alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 2. § (5) bekezdése szerint elfogadja ajánlattevők
egyszerű nyilatkozatát is. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)
bekezdése.
Az alkalmasság igazolása történhet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (7) bekezdése szerint is.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az
alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(P1) Ajánlattevő köteles benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 19.§ (1) bek. c) pontja alapján
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évére vonatkozó, általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A Korm.r. 19.§ (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő
a 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P1.
pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P1. pontban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P1. pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét, azon pénzügyi gazdasági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 1 felel meg.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben:

(P1) Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti
év általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele nem éri el összesen a 2.000.000.000 Ftot.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű
nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmények (P1) pontban előírt igazolásait.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: (M1) Az alkalmassági
minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott
módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás
feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában) 60 hónapban teljesített referenciamunkáiról szóló
igazolással köteles igazolni. Az igazolásban meg kell adni az építési beruházás pontos tárgyát,
az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (annak kezdő és befejező időpontját egyaránt)
és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági
szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg
azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az
alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
A referencia nyilatkozatból, igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként
előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia
igazolásnak/nyilatkozatnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott
esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen
megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését
veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes
közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés
oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített
szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben
részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja
el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból részesült.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített legalább 1 db olyan,
mélyépítési munkálatok kivitelezésére vonatkozó referenciával, melynek értéke önmagában elérte a
nettó 400 millió Ft-ot.
Mélyépítési munkálatok alatt Ajánlatkérő a következőket érti: közlekedési létesítmények - út és/vagy
kerékpárút és/vagy járda és/vagy útpadka és/vagy közmű - építése, felújítása.
Ajánlatkérő VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az
alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmény M1., pontban előírt igazolásait.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbért Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevő bármely kötelezettségének
késedelmes teljesítése esetén érvényesíti, késedelmes naptári naponként. A késedelmi kötbért a
szerződés teljesítése során felmerülő részhatáridők vonatkozásában önállóan érvényesíti az Ajánlatkérő.
A napi késedelmi kötbér mértéke az adott építési beruházás nettó értékének 0,5%-a/nap. A késedelmi
kötbér maximuma késedelmenként 15 naptári nap, az ezt meghaladó késedelmet Ajánlatkérő súlyos
szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára a rendkívüli felmondáshoz fűződő jogát. A rendkívüli
felmondás jogát Ajánlatkérő a 15 késedelmes naptári napot követően 15 napon belül érvényesítheti.
Karakterkorlátozásra tekintettel folytatás a VI.4.3) pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 4
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: DMJV Polgármesteri Hivatal
Közbeszerzési Osztály, MAGYARORSZÁG, Debrecen, Piac u. 20. I. em. 124. sz. iroda
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§ rendelkezéseinek megfelelően
biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) Az ajánlati felhívás III.1.2.) és a III.1.3.) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási
módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb!
3.)Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az
ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett Lajstromszáma: 00176
5.) A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie,
melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő
részére - az I.1) pontban megadott telefax számra vagy e-mail címre - történő visszaküldésével
igazolni kell. A regisztrációs lapot a letöltést követően haladéktalanul, de lekésőbb az ajánlattételi
határidő lejártáig vissza kell küldeni. Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési
dokumentumok letöltésének fentiek szerinti visszaigazolása.
6.) Jelen beszerzés egységáras és oszthatatlan, a részekre történő ajánlattétel a gazdasági
ésszerűséggel összeegyeztethetetlen.
7.) Az ajánlatokat 1 papír alapú példányban szükséges benyújtani, bontatlan és sértetlen zárt
csomagolásban, magyar nyelven. A papír alapú példányt lapozhatóan kell bekötni. Az ajánlat
oldalait folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és az ajánlathoz tételes oldalszámozásra hivatkozó
tartalomjegyzéket kell csatolni. A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni az ajánlattevő nevét,
címét, továbbá az alábbi feliratot: ,,Keretmegállapodás mélyépítési munkák kivitelezésére ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”
8.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen
részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A
nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
9.) A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő
kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot
eredetiben kell az ajánlat részeként benyújtani.

10.) Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő
benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt. 66.§(2) bekezdése szerinti nyilatkozat.
11.) A szerződés egységáras.Az “ár” értékelési szempont körében ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumok részét képező ártáblázat szerinti “összesen képzett nettó ajánlati ár” összegét
értékeli. Az ártáblázat bármelyik tétele megnevezésének, jellemzőinek, mennyiségi egységének,
mennyiségének átírása, a tétel „0”-val történő szerepletetése, nem szerepeltetése vagy az
ártáblázatban plusz tétel szerepeltetése - amennyiben az nem az Ajánlatkérő kiegészítő
tájékoztatásán alapul - az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
12.)Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-a
szerint.
III.2.2) pont folytatása:
Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő a Nyertes
ajánlattevő nem szerződésszerű (rész)teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás
teljesítésért a Nyertes ajánlattevő,vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködő
felelős. A hibás teljesítési(minőségi) kötbér mértéke az adott építési beruházás nettó értékének 5%a/alkalom.
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő az eljárás 2.részében megkötésre
kerülő egyedi szerződések tekintetében abban az esetben érvényesíti, ha a Nyertes ajánlattevő
olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 15.naptári napot és
Ajánlatkérő a szerződést, ezen körülményre hivatkozással, rendkívüli felmondással a rendelkezésre
álló 15 napon belül megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke: az adott építési beruházás nettó
értékének 30%-a.
Ajánlatkérő az építési beruházás ellenértékét saját forrásból és/vagy európai uniós és/vagy állami
támogatásból finanszírozza. Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Ptk. 6:130.§(1)-(2), és a Kbt.
135.§(5)-(6) szerint a teljesítést és annak igazolását követően kiállított (rész)számla kézhezvételétől
számított 30 napon belül történik.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§(1)-(2)
bekezdésétől eltérően a Kbt. 135.§(3) bekezdése alkalmazandó a kifizetés teljesítése során.
Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás 2.részében, a Kbt.105.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti
eljárás során - a Kbt. 135.§-ában foglaltakkal összhangban, - előleget és részszámlázási lehetőséget
biztosít adott esetben. A részszámlázás lehetőségét Ajánlatkérő a 322/2015.(X.30.) Korm rendelet
32. §-ában foglaltaknak megfelelően biztosítja a finanszírozás forrásától függetlenül. Előleg
biztosítása a Kbt. 135. §(7) bekezdése alapján történik. Amennyiben az eljárás 2. részének tárgyát

képező beszerzés európai uniós támogatásból valósul meg és szállítói kifizetés alkalmazására kerül
sor, az előleget ajánlatkérő a 272/2014.(XI. 5.) Korm. rend. 119. §-a szerint biztosítja.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
VI.3) pont folytatása:
13.) Ajánlati biztosíték összege: 25.000.000 Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás
esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú számlájára
való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet.
A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos
igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított
garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti
példánya. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54.§(4)
bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.
14.) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§(2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
15.) Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 26.§-ára tekintettel a
keretmegállapodás alapján, az eljárás második részét követő egyedi szerződés megkötésének
feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
rendelkezzen olyan érvényes, felelősségbiztosítást is tartalmazó építési-szerelési biztosítással
(C.A.R.), melynek kárérték limitje legalább az adott építési beruházás értékének 5%-a/káresemény
és legalább az adott építési beruházás értékének 25%-a/év.
16.) Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont tekintetében „mélyépítési munkák” alatt a
következőket érti: közlekedési létesítmények - út és/vagy kerékpárút és/vagy járda és/vagy útpadka
és/vagy közmű - építése, felújítása.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (6339/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett Osztályvezető, Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124.
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/onkormanyzati-kozbeszerzesiinformaciok/nagyerdo-program-befejezese-1 (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Modern Városok Program keretében „a debreceni Nagyerdő program befejezése” tárgyú
projekt kivitelezési munkálatai.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45215110-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Modern Városok Program keretében „a debreceni Nagyerdő program befejezése” tárgyú projekt
kivitelezési munkálatai.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Modern Városok Program keretében „a debreceni Nagyerdő program befejezése” tárgyú
projekt kivitelezési munkálatai.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Nagyerdei Park 1., hrsz: 22330/4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Modern Városok Program keretében „a debreceni Nagyerdő program befejezése” tárgyú projekt
kivitelezési munkálatai.
A kivitelezés során a következő fő építményeket szükséges megvalósítani:
- nettó alapterület: 11.380 m2
- vasbeton tartószerkezet mennyisége: 14.734 m3
- a létesítmény befogadóképessége: 24 650 fő/nap
- vízfelület mennyisége: 5.730 m2
- medence burkolat: 7.766 m2
- vízforgató berendezés kapacitása: 3.273 m3/h
- zöldtető felülete: 2.942 m2
- parkosítás, parképítés: 29.200 m2
- járható tetőterasz építés 2.832 m2
Rövid szakmai leírás:
Az „A” épület egy kelet-nyugati hossztengelyű nagyméretű téglatest, - cca. 196 m x 26 m alaprajzi méretű és
12 m magas - mely keretezi a több generáció részére bekerülő funkciókat.
Öltözők:
A terepszint alatt került kialakításra, megközelítése két a főépület középső átjárójából nyíló lépcsőházon
keresztül lehetséges. Ide leérve egy középfolyosós rendszerű térbe érkezünk, melyről az öltöző és
szekrénysorok váltakozva nyílnak. A koedukált kialakítású öltöző kabinokkal és zárható öltözőszekrényekkel
lett kialakítva. Az öltözőkhöz vizesblokkok kapcsolódnak, zuhanyzókkal, WC-kel.
A medencék gépészeti terei is ezen a szinten kerültek elhelyezésre, továbbá a dolgozói öltözők, vizes
helyiségek és szociális helyiségek is. A gépészeti terekbe történő ki- és beszállítás szerelőaknák
segítségével lesz kialakítva.
Medencetér szintje:
A terepszinten helyezkedik el, kapcsolódva az épület körüli kerthez. A különböző korcsoportoknak kialakított
funkciók sorakoznak egymás mellett, a medencetechnológiai tervben részletezetten. A különböző funkciók
vízfüggönnyel vagy növényzettel ellátott falakkal kerülnek egymástól elválasztásra.
Terasz szint:
A tulajdonképpeni tetőszint, a hosszanti oldalakon 4-4 m széles körbe közlekedő területtel, innen indulnak
a csúszdák, és itt kapnak helyet napágyak is. A tetőszint nyugati és keleti végére egy-egy bár kerül,
társalgóhelyekkel.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további
közbeszerzési dokumentumok részletezik.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan
szakemberrel, aki rendelkezik legalább 15.000 fő befogadóképességű épület kivitelezési munkáinak
irányításában szerzett tapasztalattal 10
2 Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik
zöldtető építésének irányításában szerzett tapasztalattal (Nem / Igen) 5
3 Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik
vízi élmény és/vagy látványelemeket is magában foglaló vizes létesítmény építésének és/vagy
felújításának 10
4 Jótállás (hónap, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 7168392526 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
- A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60
nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
- Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett,
Lajstromszáma: 00176.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről
a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ai alapján az
alábbiak szerint történik:
I. ajánlatban:

- a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
- továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4)
bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
- az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani az ajánlatban.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző
gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében
szereplés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény
tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés
tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető
cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, Nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében
felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának
benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű
nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. A 321/2015. (X.30.) Korm.r.
(továbbiakban Kr.) 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladása
napjától visszafelé számított utolsó 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti évére vonatkozó
közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenység) - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő (továbbiakban: AT)
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
A Kr. 19.§ (3) bekezdés alapján, ha az Ajánlattevő a Kr. 19.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló,
illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P.1. pontban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan
jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P.1. pontban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján a P.1. pont szerinti követelménynek a közös Ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint.
Amennyiben Ajánlattevő a P.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek más szervezet
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján az a szervezet,
amelynek adatait az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja,
a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlattevő vegye figyelembe a Kbt. 65.§ (11) bekezdésében foglaltakat.
Ajánlatkérő felhívja a P.1. alkalmassági követelmény vonatkozásában a figyelmet a Kbt. 140.§ (9)
bekezdésében.
Az alkalmassági követelmény előzetes igazolására Ajánlattevőnek EEKD-t kell benyújtania, az előírt
igazolások a Kbt. 69.§ szerinti Ajánlatkérő felhívására nyújtandók be.
Az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozóan a Kr 2.§ (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az EEKD IV. részében az ajánlata
benyújtása során.
Közös ajánlattétel esetén az Ajánlattevők mindegyike külön EEKD-t nyújt be. Az EEKD kitöltésével
kapcsolatos további információkat a Kr. 2.-7.§-a tartalmaznak.
Ha egy Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike
által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is be kell nyújtania. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre
bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról
nyilatkoznak, amelyeket az Ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. (Kr. 3.§
(2) bek.)
Az alkalmassági követelmények igazolásához szükséges dokumentumokat csak a Kbt. 69.§ (4)
és (6) bekezdése szerinti felhívásra szükséges benyújtani. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban
alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésben foglaltakat.
Minősített Ajánlattevők tekintetében a Kr. 19.§ (7) bekezdése szerint jár el Ajánlatkérő. A Kr. 19.§ (6)
bekezdés szerinti esetben az ott leírtak szerint jár el Ajánlatkérő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha
az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított utolsó 3 (három) mérlegforduló
nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenység) általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 5.000.000.000.- Ftot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági
követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az
alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja
alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a
felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában)
5 évben teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de
legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos
tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a
teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági
feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.

Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia
igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben - a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített, legalább az alábbiak szerinti
referenciákkal:
- összesen minimum 8500 m2 nettó alapterületű közhasználatú épület építésére és/vagy felújítására
és/vagy bővítésére irányuló referenciával, mely(ek) tartalmaz(nak) összesen legalább 10.000
m3 vasbeton tartószerkezet kivitelezési munkarészt (ezen referencia követelményt maximum 3
szerződéssel lehet teljesíteni),
- összesen minimum 2.000 m2 nagyságú zöldtető építésére irányuló referenciával,
- összesen legalább 1.500 m2 nagyságú vízfelületet is magába foglaló vizes létesítmény
kivitelezésére irányuló referenciával,
A referenciák között átfedés lehetséges.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt.71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő
nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) A felhívás III.1.2) és III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb!
3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban
a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési
dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4.) A Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell
érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és
Ajánlatkérő részére az I.1) pontban megadott telefax számra vagy e-mail címre történő haladéktalan
visszaküldésével igazolni kell.
5.) A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok
vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel
nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó feladatok egy beruházáshoz

kapcsolódnak, így azok részekre bontva, adott esetben több vállalkozóval kötött több szerződés
útján történő megvalósítása jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését
is eredményezné, továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy
szervezet által biztosítható.
6.) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 20.000.000.Ft. Átutalás esetén az ajánlatkérő 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással
teljesítendő az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattevő bankjának
hivatalos igazolása a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által
kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya,
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény
eredeti példánya. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás
valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.
7.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)b) pontjai tekintetében.
8.) A Kbt. 66.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő
nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében. A nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlatba
csatolni.
9.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt
is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
10.) Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési
dok.-ban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást. Ez
alól kivételt képez a Kbt.66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.
11.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
12.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 250 millió Ft/esemény, 500 millió Ft/év. Tárgya:
építési-szerelési biztosítás.
13.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt.75.§ (6)bek.).
A felhívás II.2.7.) pontjában foglalt határidő kezdete a szerződés hatályba lépésétől számít.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) További információk folytatása:
14.) Értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa:
10 pont. A pontozás módszere: 1., 2., 3. részszempont: A Közbeszerzési Dokumentumokban
részletezettek szerinti pontozás. 4. részszempont: egyenes arányosítás, Ár szempont: A
Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerinti fordított arányosítás.
15.) Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy nyertes ajánlattevő
rendelkezzen magasépítési tevékenységre vonatkozó ISO 9001 és ISO 14001, továbbá MSZ
28001 munkahelyi egészség- és biztonságirányítási rendszertanúsítvánnyal vagy ezekkel

egyenértékű szabvány szerinti rendszertanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű intézkedések
egyéb bizonyítékával, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból- nem
volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a
gazdasági szereplő bizonyítja, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó rendszer
által előírtakkal.
Amennyiben a szerződés hatálybalépésekor nyertes ajánlattevő nem rendelkezik ISO 9001 és ISO
14001, továbbá MSZ 28001 munkahelyi egészség- és biztonságirányítási rendszertanúsítvánnyal
vagy ezekkel egyenértékű szabvány szerinti rendszertanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű
intézkedések egyéb bizonyítékaival, abban az esetben Ajánlatkérő ezt a szerződéskötéstől való
visszalépésének minősíti és a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján az eljárás második helyezettjével
köti meg a szerződést, amennyiben azt az összegezésben megnevezte. Ezen körülményt
Ajánlatkérő az ajánlattevő érdekkörében felmerülő meghiúsulásának tekinti és jogosulttá válik - a
Kbt. 54. § (4) bekezdés szerint - az ajánlati biztosíték összegére.
A III.2.2) "A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:" pont folytatása:
A beruházás Modern Város Program és egyéb állami támogatás keretében valósul meg. Ajánlatkérő
a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztosít előleget. Előleg igénylése esetén az előleget a nyertes
ajánlattevő a részszámlákban és a végszámlában egyenlő arányban köteles elszámolni úgy, hogy
a számlák értékét az igényelt előleg százalékos értékének arányában csökkenteni. 9 részszámla és
1 végszámla nyújtható be azzal, hogy a 2018. évben benyújtott számlák összege nem haladhatja
meg a teljes nettó ajánlati ár 40 %-át. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt.
135. § (1), (5) és (6) bekezdései alapján a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése szerinti határidővel
történik, átutalással. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bekezdésétől eltérően
a 322/2015.(X.30.) Korm.rend. 32/A.§-a alkalmazandó a kifizetés során. Késedelmi kötbér: a nettó
vállalkozási díj 0,5%-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozási díj 20%-a. Meghiúsulási
kötbér: a nettó vállalkozási díj 20%-a. Jótállás: min.36 hónap, kezdete a sikeres műszaki átadásátvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás kelte. Részletesen a további közbeszerzési
dokumentumokban.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (6357/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/onkormanyzati-kozbeszerzesiinformaciok/deli-gazdasagi-ovezet-feltaro-uthalozatanak-megepitese (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20. I. emelet 124. iroda
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20. I. emelet 124. iroda
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321

Postai irányítószám: 4024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A debreceni déli gazdasági övezet feltáró úthálózatának megépítése a hozzá kapcsolódó
közművekkel
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A debreceni déli gazdasági övezet feltáró úthálózatának megépítése a hozzá kapcsolódó közművekkel
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A debreceni déli gazdasági övezet feltáró úthálózatának megépítése a hozzá kapcsolódó
közművekkel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45231600-1

További tárgyak:
45231300-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának
114/2016. (VI.21.) sz. rendeletével jóváhagyott településszerkezeti tervében meghatározott
Debreceni Déli Gazdasági Övezet területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A debreceni déli gazdasági övezet feltáró úthálózatának megépítése a hozzá kapcsolódó közművekkel.
2126,2 fm útépítés
2152,2 fm vízvezeték
2115,2 fm szennyvízvezeték
74,4 fm nyomott szennyvízvezeték
5,7 km hosszon 4 db távközlési alépítményi cső
Útépítés
2126,2 fm út, 16.818,3 m2 felület, 1,25 m széles padka
Vízvezeték:
D425KPE 35 fm
D315KPE 2130 fm
D25KPE 7fm
Szennyvíz:
DN315 Pragma ID 2115,2 fm
D 160 KPE 74,4 fm
Tisztítóaknák:
DN100 35 db
DN80 17 db
D400 16 db
Szennyvíz nyomó:
D 160 KPE 74,4 fm
Átemelő-akna 1 db
Hírközlés:
5,7 km hosszon 4 db távközlési alépítményi cső LPE40
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hátrányos helyzetű személyek bevonása (fő) (maximum 5 fő) 5
2 Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki útépítés és/vagy
útfelújítás kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem / Igen) 15
3 Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki közműépítési
munkák kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem / Igen) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Pályázat címe: „Debrecen déli gazdasági övezet
infrastruktúrájának fejlesztése”. Azonosító száma: TOP-6.1.1-15-DE1-2016-00001
II.2.14) További információ:
- A II.1.5. pont és II.2.6. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a
Kiadóhivatalnak.
- A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzít, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az
ajánlattételi határidő lejártától számítva.
- Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett,
Lajstromszáma: 00176.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről
a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8., 10., 12-16.§-ai
alapján az alábbiak szerint történik:
I. ajánlatban:
- a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
- továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4)
bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
- az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani az ajánlatban.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző
gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében
szereplés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény
tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés
tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető
cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, Nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében
felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának
benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű
nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményeket nem határoz meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményeket nem határoz meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági
követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az
alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja
alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a
felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában)
5 évben teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de
legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos
tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a
teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági
feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia
igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben - a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített, legalább az alábbiak szerinti
referenciákkal:
- összesen minimum 10.000 m2 felületű útépítésére vagy felújítására vonatkozó referencia
- összesen minimum 1.500 folyóméter vízellátást biztosító vezeték kiépítésére vonatkozó referencia
- összesen minimum 1.500 méter távközlési alépítményi cső kivitelezésére vonatkozó referencia
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A hirdetmény karakter-korlátozására tekintettel az ezen pontba tartozó információkat a hirdetmény VI.4.3)
„Jogorvoslati kérelmek benyújtása” pontja tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Ajánlatkérő a Déli Gazdasági Övezet területét befektetési célú hasznosításra szánja.
A potenciális befektetőkkel történő tárgyalások során Ajánlatkérő pozíciója az egyéb - befektetési
helyszín szempontjából versenytársnak minősülő - városokhoz képest lényegesen gyengébb
olyan infrastruktúra biztosítása nélkül, mely a befektetői döntések szempontjából meghatározó
jelentőséggel bír. Az egyik legfontosabb ilyen infrastruktúra a terület feltáró úthálózata, melynek
mielőbbi kivitelezése a befektetői elvárásokra tekintettel kiemelt jelentőségű. Ajánlatkérőt a város
érdekét szolgáló szerződésekben szereplő mellékkötelezettségek hátrányosan érintik az uniós nyílt
eljárás általános ajánlattételi határidejének alkalmazása esetén. Az uniós nyílt eljárás általános
eljárási időigénye nem tartható, ajánlatkérőre a megkötött befektetői szerződésekre tekintettel a
kivitelezői szerződéskötés elhúzódásával jelentős érdeksérelem hárul.
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő
nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbb!
3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban
a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési
dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4.) A Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell
érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és
Ajánlatkérő részére az I.1) pontban megadott telefax számra vagy e-mail címre történő haladéktalan
visszaküldésével igazolni kell.

5.) A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok
vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel
nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó feladatok egy beruházáshoz
kapcsolódnak, így azok részekre bontva, adott esetben több vállalkozóval kötött több szerződés
útján történő megvalósítása jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését
is eredményezné, továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy
szervezet által biztosítható. A kivitelezés során mind a munkafolyamatok tekintetében, mind
fizikai értelemben egymásra épülő feladatok valósulnak meg, mely több kivitelezési részfeladat
összehangolt, egy munkaterületen történő és adott esetben egyidejű munkavégzésével valósítható
meg. Ezen munkafolyamatok részajánlattételi körönként való egymástól elkülönítése mind a
kivitelezés munkaszervezése, mind gazdaságossági és logisztikai szempontból ésszerűtlen.
6.) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 2.000.000.Ft. Átutalás esetén az ajánlatkérő 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással
teljesítendő az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattevő bankjának
hivatalos igazolása a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által
kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya,
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény
eredeti példánya. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás
valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.
7.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)b) pontjai tekintetében. A nyilatkozat nemleges tartalommal is benyújtandó.
8.) A Kbt. 66.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő
nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében. A nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlatba
csatolni.
9.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt
is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
10.) Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési
dok.-ban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást. Ez
alól kivételt képez a Kbt.66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.
Karakter korlátozásra tekintettel folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
A III.2.2) "A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:" pont folytatása:
A beruházás európai uniós támogatásból és saját forrásból valósul meg utófinanszírozással. A
támogatás intenzitása az elszámolható költségek tekintetében 100,000000%
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztosít előleget (áfa nélkül számított teljes
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75 millió forint). Ajánlatkérő

tartalékkeretet nem biztosít. Előleg igénylése esetén az előleget a nyertes ajánlattevő a
részszámlákban és a végszámlában egyenlő arányban köteles elszámolni úgy, hogy a számlák
értékét az igényelt előleg százalékos értékének arányában csökkenteni. 5 részszámla és 1
végszámla nyújtható be. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130.§ (1)(2) bekezdése szerinti határidővel történik, átutalással. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk.
6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015.(X.30.) Korm.rend. 32/A-32/B.§-a alkalmazandó
a kifizetés során. Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási díj 0,5%-a naponta, maximális összege
a nettó vállalkozási díj 20%-a. Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 20%-a. Jótállás: 36
hónap, kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás kelte.
Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
VI.3) További információk pont folytatása:
11.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
12.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 50 millió Ft/esemény, 100 millió Ft/év. Tárgya: építésiszerelési biztosítás.
13.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt.75.§ (6)bek.).
14.) Értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa:
10 pont. A pontozás módszere: 1., 2., 3. részszempont: A Közbeszerzési Dokumentumokban
részletezettek szerinti pontozás. Ár szempont: A Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek
szerinti fordított arányosítás.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Debreceni Egyetem (6395/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01719
Postai cím: Egyetem tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy-Stieber Elek László
Telefon: +36 52512700-74490
E-mail: dekozbeszerzes@fin.unideb.hu
Fax: +36 52512730
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.unideb.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kancellaria.unideb.hu/node/147 (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01719
Postai cím: Kassai út 26., Kancellária I. Épület II/16. iroda
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Csepregi Judit
Telefon: +36 52512700-73061
E-mail: csepregi.judit@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670-73070
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): kancellaria.unideb.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01719
Postai cím: Kassai út 26., Kancellária I. Épület II/16. iroda
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Csepregi Judit
Telefon: +36 52512700-73061
E-mail: csepregi.judit@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670-73070
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): kancellaria.unideb.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-562_Adásvételi szerződés atomerőmikroszkóppal kombinált Raman-mikroszkóp
beszerzésére GINOP-2.3.2-15-2016-00041 sz. pályázat keretein belül
Hivatkozási szám: DEK-562
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38510000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-562_Adásvételi szerződés atomerőmikroszkóppal kombinált Raman-mikroszkóp beszerzésére
GINOP-2.3.2-15-2016-00041 sz. pályázat keretein belül
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: DEK-562_Adásvételi szerződés atomerőmikroszkóppal kombinált Raman-mikroszkóp
beszerzésére GINOP-2.3.2-15-2016-00041 sz. pályázat keretein belül
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Szilárdtest Fizikai Tanszék, 4026
Debrecen, Bem tér 18/b.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 1 db atomerőmikroszkóppal kombinált Raman-mikroszkóp beszerzésére.
Konfokális Raman-spektrométer (minden szükséges lencsével és tükörrel ellátott) a 220-2200 nm vagy
szélesebb tartományra optimalizált magas spektrális áteresztőképességgel, fix geometriával optikai
mikroszkóphoz csatolva, nagy minták mérésére alkalmas nyitott mintatérrel.
Teljesen automatizált minimum 4 lézerrel történő gerjesztést lehetővé tevő felépítés.
Töltéscsatolt eszköz (charge-coupled device, CCD) technológiájú, Peltier-hűtésű (a hűtéséhez nem
szükséges se víz, se folyékony nitrogén) detektor az UV-VIS-NIR tartományra (legalább 200 -1050 nm
között) kiterjedő érzékenységgel, a felbontása 1024*256 pixel.
XYZ motorizált tárgyasztal a Raman mikroszkóphoz.
Térfogati mérés - konfokális mérés lehetősége:
- 3D Raman felvételek készítésére alkalmas
- Szabályozható a lézer foltjának mérete a 3D térfogati mérésekhez, valamint rés mérete a különböző
mértékű konfokalitás eléréséhez.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termék további minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül az ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut,
illetve a nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatok ellátására.
Betanítás: alapvető elemek és funkciók használata, oktatás az installálás során (5 nap, 5 fő részére, napi 8
órában, oktató az installáló szervízmérnök)
AK a részajánlat tételt nem biztosítja: A beszerzésre kerülő áru 1 db megbonthatatlan egységet képez.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást,
stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Speciális Raman méréshez tartozó kutatófunkciók száma a mikroszkópon
(minimum 0 db, maximum 2 db) 15
2 Speciális AFM méréshez tartozó kutatófunkciók száma a mikroszkópon (minimum 0 db, maximum
2 db) 15
3 Kezdőkészleten felüli további AFM tűcsomagok (minimum 0 db, maximum 10 db) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Jelen beszerzés a GINOP-2.3.2-15-2016-00041 sz.
Regionális Anyagtudományi Kiválósági Műhely - Kutatási Program és Infrastruktúra c. pályázatból
kerül megvalósításra.
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (13) bekezdésére tekintettel az ajánlatba becsatolt szakmai ajánlatnak minősülő
termékleírásokat tekinti a megajánlások alátámasztásának.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.
62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt.
63. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt,
amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1)
bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági
szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3.
§ (3) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének
külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania. Az ajánlattevő az
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A
nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett
ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 8.§,10.§,12.§,14-16.§-a szerint kell igazolnia
a kizáró okok fent nem állását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás
lehetőségére.

Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015.
(X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs
változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód.
M.1.) Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján
mutassa be a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb
szállításait. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján amennyiben az
ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az igazolás,
illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (év, hónap, nap);
- a szerződést kötő másik fél;
- a szállítás tárgya;
- az ellenszolgáltatás összege nettó értékben,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlattevő ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. §
(5) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, mely az EEKD IV. rész α
pontjában található.
Az ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani a
referencia igazolást vagy nyilatkozatot.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján az ajánlatkérő a
referenciaigazolásban csak abban az indokolt esetben követelheti meg az ellenszolgáltatás
összegének feltüntetését, ha a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi
meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői
előírás arányosságának megítélésére alkalmazható. Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési
eljárásban 1 db eszköz kerül beszerzésre, így Ajánlatkérő nem képes mennyiségre vonatkozó
referenciát előírni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként
köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlatkérő, a referencia értékének külföldi pénznemben történő megadása esetén azt forintra
számolja át a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos
devizaárfolyam alapján.
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65.
§ (7),(9),(11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő
M.1.) ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően teljesített legalább nettó 82.500.000 Ft értékű mikroszkóp szállításából
származó referenciával;
Az előírt referencia több szerződésből is teljesíthető.
A fenti M.1.) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK részszámlázási és előlegigénylési lehetőséget nem biztosít. 1 db szla nyújtható be. A szla
kiegyenlítésére átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt.135.§(1),
(6) bek-eiben, a 2013:V.tv.(Ptk.) 6:130.§(1)-(2) bek-ben, valamint a szerződéstervezetben foglalt
feltételeknek megfelelően, a szla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel. A szla kifizetése
utófinanszírozással történik figyelemmel a 272/2014.(XI.5.)Kr-re.Támogatás intenzitása 100%. Az
ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme HUF.
Késedelmi kötbér: mértéke 1 %/nap,alapja a nettó vételár, max. összege a nettó vételár 15 %-a.
A nap fogalmán naptári napot ért AK.
Meghiúsulási kötbér a nettó vételár 20 %-a.
Jótállás: (lézerek kivételével) a teljesítéstől számítva 24 hónap. 532 nm lézer esetén 12 hónap,a 785 nm
lézer esetén 12 hónap,a 473 nm lézer esetén 12 hónap.
A késedelmi kamat: Ptk. 6:155. § alapján.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:30 (óó:pp) Hely: Debreceni Egyetem
Kancellária,Közbeszerzési Osztály(4028 Debrecen,Kassai út 26. II. emelet 16. iroda) Az ajánlatok
- személyesen történő beadás esetén - hétfőtől csütörtökig 8.30 -15 óráig, pénteken 8.30-13.30
adhatók le, az ajánlattételi határidő lejárta napján 8.30-tól- az ajánlattételi határidő lejártáig.A
közbesz.-i dokumentumokban meghatározott időpontokra a közép európai(CET)az irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Rövidítések: ajánlattevő: AT, ajánlatkérő: AK
1. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább 1 AT-nek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A
dokumentumok elektronikus elérésének helye: ld. felhívás I/3pont
2. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumokban előírtak
irányadók. Az ajánlatokat 1 db papíralapú + 1db jelszó nélkül olvasható „pdf” formátumban rögzített
elektronikus példányban kell benyújtani.
3. AK szerződéskötési feltételként írja elő a CE megfelelőségi tanúsítványt vagy azzal egyenértékű,
elismert, akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány vagy gyártótól származó
megfelelőségi nyilatkozat meglétét a megajánlott eszközökre vonatkozóan.
4. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa:0-10 pont,két tizedesjegy pontossággal
Az ért-i szempontok és súlyszámaik a jelen felhívás II.2.5) pontjában találhatóak. A módszerek 1-3.
szempont esetén relatív arányosítás, nettó ajánlati ár esetén fordított arányosítás.
5. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatként csatolnia kell a megajánlott termék magyar nyelvű
specifikációját tartalmazó fényképpel vagy rajzzal ellátott magyar nyelvű termékleírását vagy
magyar- vagy angol nyelvű termékkatalógusát, amelyből Ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy az
Ajánlattevő mely termékeket ajánlotta meg és megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék
a becsatolt leírás alapján nem felel meg a műszaki leírásban szereplő műszaki követelményeknek.
A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71.§ (8) bekezdés b)
pontjára.
6. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat,igazolás,nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra,úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás
helyessége az AT felelőssége.
7. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz
csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát
vagy aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző,
a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt
meghatalmazást kell csatolni.

8. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2), (4) bekezdései vonatkozásában.
9. AK a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget.
10.A Kbt. 66.§ (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen az AT
feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti összes adatot.
11. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését
követően végzi el
12. A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban
is benyújthatók, de a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak eredeti aláírt
példányban kell tartalmaznia.
13.Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §-a alapján
14. AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában.
15. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt.
35. §)
16.Ajánlati biztosíték nem került előírásra
17.Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén
a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13.§ szerint kell eljárni. Amennyiben AT tekintetében nincs
változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről AT ajánlatában nyilatkozni köteles
18.AK a felhívás IV.2.6. pontjában 2 hónap alatt 60 napot ért.
19.FAKSZ: Dr. Csepregi Judit, lajstromszám:01020.
20.AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (6083/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: AK24272
Postai cím: Váci út 35. VII.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Péter, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 703798356
E-mail: erzsebetalapitvany@erzsebettaborok.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.erzsebetalapitvany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.erzsebetalapitvany.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: www.tenderinnovacio.hu/aktualis-kozbeszerzesek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Tender Innováció Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos sgt. 52.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Péter cégvezető (FAKSZ 00064)
Telefon: +36 703798356
E-mail: kozbeszerzes@tenderinnovacio.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tenderinnovacio.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tenderinnovacio.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Tender Innováció Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos sgt. 52. II.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Péter cégvezető (FAKSZ 00064)
Telefon: +36 703798356
E-mail: hegyes.peter@tenderinnovacio.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tenderinnovacio.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tenderinnovacio.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: alapítvány
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: gyermektáboroztatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Zánkai Erzsébet-tábor és a Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósításához kapcsolódó
sportlétesítmények tervezési és beruházás lebonyolítói feladatok ellátása - EFOP-1.2.12-17-2017-00006
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Zánkai Erzsébet-tábor és a Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósításához kapcsolódó
sportlétesítmények tervezési és beruházás lebonyolítói feladatok ellátása megbízási szerződés keretében
EFOP-1.2.12-17-2017-00006 pályázati forrásból
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Zánkai Erzsébet-tábor megvalósításához kapcsolódó sportlétesítmények tervezési és
beruházás lebonyolítói feladatok ellátása megbízási szerződés keretében - EFOP-1.2.12-17-2017-00006
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8251 Zánka, Külterület hrsz. 030/15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési és beruházás-lebonyolítói feladatrész:
Az Ajánlatkérő a tulajdonában lévő 8251 Zánka, Külterület 030/15, 017/5, 017/6 és 018/7 hrsz-ek alatt
található meglévő gyermektábor területeken az alábbi sportlétesítmények tervezési és beruházás
lebonyolítói feladatainak ellátása:
4 db teniszpálya pályánként a műszaki tartalomnak megfelelően:
5 db strandröplabda pálya a műszaki tartalomnak megfelelően:
1 db kosárlabda pálya a műszaki tartalomnak megfelelően:
1 db kézilabda pálya a műszaki tartalomnak megfelelően:
1 db ügyességi akadálypálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- legalább 300 m2 területű az egyes elemek közötti és a pálya körüli összekötő és közlekedő területekkel
együtt,
- időjárás álló, gyermekbarát anyagok felhasználásával készül,
- legalább 15 állomásból áll, melyek vonalvezetése lehetővé teszi az eltérő korosztályok számára is a
biztonságos használatot.
1 db stadion felújítása az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- legalább 3000 fő befogadására alkalmas meglévő lelátó felújítása a kapcsolódó vizesblokkok és
raktárhelyiségek akadálymentes rekonstrukciójával,
- atlétikai állomások (1 db súlylökő kör, 1 db kalapácsvető kör, 1 db magasugró domb, 2 db távolugró gödör)
felújítása
1 db 4. osztályú futballpálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- Természetes füves vagy az MLSZ engedélyével rendelkező műfüves talajú pálya, melynek paraméterei:
- Hosszúsága 95 - 110 m
- Szélessége 55 - 75 m;
- minimum alapterület: 5225 m2
1 db futópálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- A teljes pálya hossza: 400 m
- A teljes pálya szélessége: a futókör esetében 6 sáv, a rövidtáv futópálya esetén (amely a futókör lelátó
felőli hosszanti oldalán kerül kialakításra) 8 sáv, a MASZ Atlétikai Szabálykönyv 2010 című dokumentum
szerinti méretekkel. Azaz 400 m-en és az annál rövidebb távokon minden versenyzőnek 1,22 m ± 0.01m
széles (a jobb oldali határvonallal együtt), 5 cm-es fehér vonallal határolt külön pályát kell biztosítani.
- A pálya borítása: gumi
Játszóterek és kültéri attrakciók kialakítása
- 4 db játszótér,
- 1 db street workout pálya,
- kültéri játszófal (mászófallal)
6 db petanque pálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
# A pálya vízszintes, tömör alsó réteggel. A pálya kiterjedés nem lehet kisebb, mint 3 m x 12 m, felülete
pedig 25 - 30 cm vastagságú homokkal, vagy 4-es osztályzatú sóderral borított.
A sportpályák használatát biztosító, mindösszesen legalább 150 m2 hasznos alapterületű,
akadálymentesített öltözők kialakítása, amelyekhez legalább 8 darab zuhanyzó és 6 db mosdó tartozik.
Közösségi terek és programhelyszínek felújítása, átalakítása és kialakítása.
A strand és létesítményeinek felújítása.
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a tábor területén belül, összesen 10 helyszínen.
Önálló akadálymentesítési feladatok

A sportpályák összesített mérete: 19595 m2.
Közösségi terek és programhelyszínek felújításának, átalakításának és kialakításának a tervezése és ehhez
kapcsolódó lebonyolítói feladatok ellátása összesen 5 helyszínre, összesen kb. 5.100 m2 területen.
A strand és létesítményeinek felújításának és átalakításának tervezése és ehhez kapcsolódó lebonyolítói
feladatok ellátása, hozzávetőleg 12.000 m2 területen, a meglévő 1 db csúszda teljeskörű, szerkezeti és
gépészeti felújításának, a strand magas színvonalú üzemeltetéséhez szükséges csúszásmentes vízi
bejáróknak és járdáknak, közlekedőknek, illetve térburkolatoknak, árnyékolóknak és térbútoroknak a
tervezésével.
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakításához kapcsolódó tervezési és lebonyolítási feladatok a tábor
területén belül, összesen 10 helyszínen, kb. 150 m2 területen.
Önálló akadálymentesítési feladatok tervezése, több, mint 100 beavatkozási ponton, összesen mintegy 50
m2-en.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelen eljárás kivitelezési feladatot nem tartalmaz!
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai
tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (max 36
hónap) 25
2 A felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb
szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (max 36 hónap) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.12-17-2017-00006
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: A Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósításához kapcsolódó sportlétesítmények tervezési és
beruházás lebonyolítói feladatok ellátása megbízási szerződés keretében - EFOP-1.2.12-17-2017-00006
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 8640 Fonyódliget, Virág utca 77.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési és beruházás-lebonyolítói feladatrész
Az Ajánlatkérő a tulajdonában lévő 8640 Fonyódliget, Virág utca 77. alatt található meglévő gyermektábor
területeken az alábbi sportlétesítmények tervezési és beruházás lebonyolítói feladatainak ellátása:
2 db teniszpálya pályánként az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- A teljes pálya hossza 23.77 m.
- A teljes pálya szélessége: 10.97 m
4 db strandröplabda pálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- A játékpálya 16 X 8 méteres négyszög alakú terület, melyet legalább 3 méteres kifutó vesz körül és
légtere legalább 7 méter magasságig minden akadálytól mentes és rendelkezik, a használathoz szükséges
valamennyi tartozékkal és szükséges technikai elemmel.
1 db kosárlabda pálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- A teljes pálya hossza 28 m.
- A teljes pálya szélessége 15 méter.
2 db kézilabda pálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- Szabvány méretű és általános kültéri használatra kialakított pálya építése, a használathoz szükséges
valamennyi tartozékkal és szükséges technikai elemmel, kültéri ütéscsillapító sportburkolattal ellátott
felülettel. Szabvány szerint 40×20 méteres, téglalap alakú játékterület, amelyhez hozzátartozik még az
oldalvonalak mentén 1 méteres, az alapvonal mögött 2 méteres biztonsági sáv
1 db kalandpark vagy ügyességi akadálypálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- legalább 300 m2 területű az egyes elemek közötti és a pálya körüli összekötő és közlekedő területekkel
együtt,
- időjárás álló, gyermekbarát anyagok felhasználásával készül,
- legalább 15 állomásból áll, melyek vonalvezetése lehetővé teszi az eltérő korosztályok számára is a
biztonságos használatot.
1 db 4. osztályú futballpálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- Természetes füves vagy az MLSZ engedélyével rendelkező műfüves talajú pálya, melynek paraméterei:
- Hosszúsága 95 - 110 m
- Szélessége 55 - 75 m;
- minimum alapterület: 5225 m2
1 db futópálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- A teljes pálya hossza: 400 m
- - A teljes pálya szélessége: a futókör esetében 6 sáv, a rövidtáv futópálya esetén (amely a futókör egyik
hosszanti oldalán kerül kialakításra) 8 sáv, a MASZ Atlétikai Szabálykönyv 2010 című dokumentum szerinti
méretekkel. Azaz 400 m-en és az annál rövidebb távokon minden versenyzőnek 1,22 m ± 0.01m széles (a
jobb oldali határvonallal együtt), 5 cm-es fehér vonallal határolt külön pályát kell biztosítani.
- A pálya borítása: gumi
Játszóterek és kültéri attrakciók kialakítása
- 2 db játszótér és 1 db meglévő áthelyezése,
- 1 db ability park telepítése/kialakítása,
- 1 db street workout pálya,
- kültéri játszófal (mászófallal)
4 db petanque pálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- A pálya vízszintes, tömör alsó réteggel. A pálya kiterjedés nem lehet kisebb, mint 3 m x 12 m, felülete pedig
25 - 30 cm vastagságú homokkal, vagy 4-es oztályzatú sóderral borított.
A sportpályák használatát biztosító, mindösszesen legalább 150 m2 hasznos alapterületű,
akadálymentesített öltözők kialakítása, amelyekhez legalább 8 darab zuhanyzó és 6 db mosdó tartozik.
Fedett-nyitott közösségi tér kialakítása.
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a tábor területén belül, összesen 7 helyszínen.
Önálló akadálymentesítési feladatok
A sportpályák összesített mérete: 19016 m2.
Fedett-nyitott közösségi tér kialakításához kapcsolódó tervezési és lebonyolítói feladatok ellátása,
hozzávetőleg 1.200 m2 területen, a szükséges fény, hang és árnyékolás tervezésével.
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakításához kapcsolódó tervezési és lebonyolítási feladatok a tábor
területén belül, összesen 7 helyszínen, kb. 100 m2 területen.
Önálló akadálymentesítési feladatok tervezése, több, mint 30 beavatkozási ponton, összesen mintegy 30
m2-en.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelen eljárás kivitelezési feladatot nem tartalmaz!
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
műszaki leírás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai
tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (max 36
hónap) 25
2 A felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb
szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (max 36 hónap) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.12-17-2017-00006
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét részben:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bek. a) b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolás:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
1. § (1) bek., 3. § (2)-(3) bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8., 10. és 12-16 §-ának
megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. foglaltaknak megfelelően
közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló

adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban megjelölte.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot II rész
A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és
az érintett szervezetek által aláírva.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az
adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Alkalmasság:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó
tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés
követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés
szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Igazolási mód:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolni. Ajánlatkérő elfogadja az érintett
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk
kérése nélkül, egyúttal ajánlatkérő ellenőrzi a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes
országos szakmai kamara (MÉK) névjegyzékében szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdésének
megfelelően (https://www.mek.hu oldalon).
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők tekintetében a nyilvántartásban szereplés
tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve
tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető
szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az
egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét
igazoló dokumentum csatolása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel
kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő
az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével részletes információk kérése nélkül.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2)-(3) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus
elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való
megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni mindkét rész esetében:
P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia
kell valamennyi, az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló pénzforgalmi számlájáról szóló,
a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásától visszafelé számított
24 hónapra vonatkozó, jelen felhívás feladásánál nem régebben kelt nyilatkozatot, az alábbi
tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- a pénzforgalmi számla száma,
- mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,
- a pénzforgalmi számlán a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot
meghaladó, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott sorbaállítás.
Ajánlatkérő a megszűnt számlák tekintetében az alkalmasságot nem vizsgálja.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti alkalmassági
követelmény esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők
legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelményeknek, tekintettel arra,
hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági
és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kárt megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő mindkét rész esetében,
ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban bármelyik, az ajánlati felhívás
feladásának napján fennálló pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorbaállítás volt.
Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel
kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2), valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő
az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével részletes információk kérése nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(7) alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az
alábbiak szerint kötelesek igazolni mindkét rész esetében:
M/1. Ajánlattevőnek a Rendelet 21. § (3) a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak
igazolását Rendelet 22. § (1)-(2) szerint.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- a teljesített szolgáltatás tárgyát és mennyiségét;
- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);
- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a
minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet Rendelet 21. § (3a)-re!
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Rendelet 22. § (5)
bekezdésére.
M/2. Ajánlattevő csatolja Rendelet 21. § (3) b) pontja alapján azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön
ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá az ajánlattétel időpontjában annak a
szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra
irányuló egyéb jogviszonyban áll; a szakember szakmai gyakorlata és adott esetben tervezői
jogosultsága;
- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat;
- a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza
(keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt
alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok - egyszerű másolata, amennyiben a
szakember nem rendelkezik az előírt tervezői, illetve mérnöki jogosultsággal. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy a jogosultsággal nem rendelkező szakember esetében a szakmai tapasztalat
ismertetése olyan részletezettségű kell legyen, hogy abból a jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlati idő és az alkalmassági követelmény teljesüléséhez szükséges további
gyakorlati idő elkülönítetten megállapítható legyen.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából
lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat vagy tevékenység
ismertetését, a feladat vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az
ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott
szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer
számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7)-re.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9)-re, továbbá a Rendelet 24. § (1)-re. Az előírt
alkalmasság követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző hat évben szerződésszerűen
teljesített alábbi referenciákkal részenként:
a) olyan referenciával, amely legalább 1 db. 2500 m2 füves, vagy műfüves labdarúgópályát, legalább
200 m-es gumi felületű futópályát, legalább 1 db teniszpályát, legalább 1 db kosárlabdapályát,
valamint az ezekhez kapcsolódó kiszolgáló területeket, azaz összesen legalább 100 m2 alapterületű,
női és férfi öltözőket, mosdókat zuhanyzókat tartalmazó sportlétesítmény tervezésére vonatkozott.
Az a) pont vonatkozásában Ajánlatkérő elfogadja a több szerződéssel történő teljesítést.
b) legalább 1 db legalább 5 db különböző létesítményre vonatkozó beruházás lebonyolítási feladatok
ellátására vonatkozó referenciával.
Egy referencia egy résznél több alkalmassági feltételnél is bemutatható, illetve ugyanazon referencia
bemutatható mindkét rész vonatkozásában.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik részenként külön-külön
M/2.1. legalább 1 fő projektvezető tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
szerinti É - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, valamint rendelkezik legalább 36 hónap az adott
szakterületi tervezésre vonatkozó projektvezetői szakmai gyakorlattal;
M/2.2. legalább 1 fő projektvezetővel, aki legalább 36 hónapos projektvezetői szakmai tapasztalattal
rendelkezik magasépítési létesítmények megvalósítására vonatkozó beruházás-lebonyolítói
területen;
M/2.3. legalább 1 fő rehabilitációs szakmérnökkel, aki legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal
rendelkezik magasépítési létesítmények tervezésére vonatkozó területen;
Egy szakember csak egy rész esetében és kizárólag egy pozícióra jelölhető, kivéve az M/2.3.
pont szerinti szakembert, amely mindkét rész esetében megjelölhető az alkalmasság igazolása
érdekében.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamennyi részben:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Kötbérek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér.
Biztosítékok: teljesítési biztosíték.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek valamennyi részben:
A finanszírozás tervezett forrása: Uniós EFOP-1.2.12-17-2017-00006.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.
Ajánlatkérő előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg elszámolása a végszámlából történik.
Részszámlázás a szerződéstervezetben foglaltak szerint biztosított.
Megrendelő a számla kézhezvételétől számítottan a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint,
átutalással köteles teljesíteni. Irányadóak a Kbt. 135. § (1), (5)-(7) bekezdésében meghatározottak.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Tender Innováció Zrt. 6724 Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 52. II. emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1)-(3) és (6) bekezdése szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat
ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak
elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. A közbeszerzési dokumentumok letöltése az érvényes
ajánlattétel feltétele.
A megadott honlapon a közbeszerzési dokumentumok letöltésének feltétele egy regisztrációs
lap kitöltése, amelynek során a letöltést végző gazdasági szereplő köteles a kapcsolattartáshoz
szükséges cégadatokat megadni.
2) Az ajánlatnak nyilatkozatot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) - nemleges tartalommal is
csatolandó - bekezdése és a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint. A csatolandó
dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
3) Értékelési módszertan valamennyi rész esetében:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár: fordított arányosítás.
2. Ajánlattevő személyi állománya: 1.1-1.2. minőségi értékelési szempont tekintetében egyenes
arányosítás
Az értékelés részletes feltételeit, valamint az ajánlatok alátámasztására csatolandó dokumentumok
meghatározását a Közbeszerzési Dokumentumok I. kötete tartalmazza.
3. Tanúsítvány: abszolút értékelés.
4) Az ajánlati ár képzésénél az ajánlattevő köteles a Közbeszerzési Dokumentumokban
meghatározott árkalkulációt kitölteni és azt a felolvasólap mellékleteként aláírva az ajánlathoz
csatolni.
5) Ajánlatkérő a felhívás III.1.1) pontjával kapcsolatosan rögzíti, hogy a tervezői nyilvántartásban
való szereplés, továbbá a felhívás III.1.3) M/2. pontjával - ahol releváns - kapcsolatosan rögzíti,
hogy a magyar illetékes kamarai nyilvántartásban való szereplés mind a Magyarországon, mind
a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők, illetve az általuk a teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberek esetében a szerződéskötés feltétele. A nyilvántartásba vétel hiánya vagy
elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg
Ajánlatkérő a szerződést. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljes időtartama alatt
köteles a jogosultságok meglétét, illetve a nyilvántartásban való szereplést biztosítani. A feltételek
elfogadásáról ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
6) Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára tervezési és beruházáslebonyolítói felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra a Közbeszerzési
Dokumentumokban foglaltak szerint.
Az előírt tervezői felelősségbiztosítás mértéke:
1. rész: legalább 10.000.000,- Ft/káresemény, 30.000.000,- Ft/év.
2. rész: legalább 5.000.000,- Ft/káresemény, 15.000.000,- Ft/év.
Az előírt beruházás-lebonyolítói felelősségbiztosítás mértéke:
1. rész: legalább 2.000.000,- Ft/káresemény, 20.000.000,- Ft/év.
2. rész: legalább 2.000.000,- Ft/káresemény, 20.000.000,- Ft/év.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.
8) FAKSZ: Dr. Hegyes Péter (00064)
9) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
11) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelynek mértéke az 1. rész tekintetében
1.500.000,- Ft, míg a 2. rész tekintetében 760.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékot utalással való
teljesítés esetén a következő számlaszámra szükséges teljesíteni: 10300002-10668919-49020061.
12) A Rendelet 2. § (2)-(3)-re tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg Ajánlatkérő:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (5769/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK02299
Postai cím: Seregélyesi út 3.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Márton
Telefon: +36 22535702
E-mail: gazdig@mail.fmkorhaz.hu
Fax: +36 22535694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fmkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.fmkorhaz.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:3082649603432329 (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ÉSZ-KER Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Hajós Zsófia
Telefon: +36 17888931
E-mail: fmkorhaz@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fmkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.fmkorhaz.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ÉSZ-KER Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1026

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Hajós Zsófia
Telefon: +36 17888931
E-mail: fmkorhaz@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fmkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.fmkorhaz.hu/
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egészségügyi intézmény, kórház
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Adás-vételi keretszerződés keretében kötszerek beszerzése- 2018”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141110-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kötszerek beszerzése, összesen 1.606.614 db, 11.732 csomag, 650 tekercs, 1.080 levél, 4.590 lap, 200
doboz mennyiségben, 16 ajánlati részben.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Pólyák, kötésrögzítők
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141113-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gumipólyák:
1. Gumipólya 8 cm x 5 m, min. 138 db láncfonat számmal - 3700 db
2. Gumipólya 10 cm x 5 m, min. 174 db láncfonat számmal - 5400 db
3. Gumipólya 12 cm x 5 m, min. 206 db láncfonat számmal - 13000 db
4. Gumipólya 14 cm x 5 m, min. 234 db láncfonat számmal - 17000 db
Öntapadó rögzítőpólyák:
5. Öntapadó rögzítópólya 12 cm x 20 m - 250 db
6. Öntapadó rögzítőpólya 10 cm x 20 m - 1800 db
7. Öntapadó rögzítőpólya 8 cm x 20 m - 400 db
8. Öntapadó rögzítőpólya 6 cm x 20 m - 300 db
9. Öntapadó rögzítőpólya 4 cm x 4 m - 500 db
Szuperelszikusrögzítőpólyák:
10. Szuperelasztikusrögzítőpólya 10 cm x 4 m - 4600 db
11. Szuperelasztikusrögzítőpólya 12 cm x 4 m - 4600 db
Háromszögletű kendő:
12. Háromszögletű kendő flísz szövetből 96 cm x 96 cm x136 cm - 1000 db
Mullpólyák:
13. Szegett mullpólya 1 cm x 5m - 9.000 db
14. Szegett mullpólya 2 cm x 5m - 16.000 db
15. Szegett mullpólya 6 cm x 5m - 500 db
16. Szegett mullpólya 10 cm x 5m - 6800 db
17. Szegett mullpólya 15 cm x 5m - 100 db
18. Vágott mullpólya /kórházi/ 6 cm 5 m - 2.400 db
19. Vágott mullpólya /kórházi/ 10 cm x 5m - 27.000 db
20. Vágott mullpólya /kórházi/ 15 cm x 5 m - 27.000 db
Kötésrögzítő tekercs:
21. Nem szőtt alapanyagból készült kötésrögzítő tekercs2,5 cm x 10 m - 25 db
22. Nem szőtt alapanyagból készült kötésrögzítő tekercs5 cm x 10 m - 60 db
23. Nem szőtt alapanyagból készült kötésrögzítő tekercs10 cm x 10 m - 570 db
24. Nem szőtt alapanyagból készült kötésrögzítő tekercs15 cm x 10 m - 50 db
25. Nem szőtt alapanyagból készült kötésrögzítő tekercs 20 cm x 10 m - 30 db
26. Nem szőtt alapanyagból készült kötésrögzítő tekercs 30 cm x 10 m -50 db
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a részeken belüli sorokra önállóan nem lehet ajánlatot tenni,
illetve hogy a részeken belül minden sorra kell ajánlatot tenni,e nélkül Ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Hálós csőkötszerek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141113-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Trikócső pólyák:
1. Trikócső pólya 6 cm x 25 m - 90 db
2. Trikócső pólya 8 cm x 25 m - 80 db
3. Trikócső pólya 10 cm x 25 m - 60 db
4. Trikócső pólya 12 cm x 25 m - 40 db
5. Trikócső pólya 15 cm x 25 m - 20 db
Hálós csőkötszer:
6. Hálós csőkötszer 1-es 25m - 1 db
7. Hálós csőkötszer 2-es 25m - 50 db
8. Hálós csőkötszer 3-as 25m - 10 db
9. Hálós csőkötszer 4-es 25m - 15 db
10. Hálós csőkötszer 5-ös 25m - 10 db
11. Hálós csőkötszer 6-os 25m - 230 db
12. Hálós csőkötszer 7-es 25m - 210 db
13. Hálós csőkötszer 8-as 25m - 60 db
14. Hálós csőkötszer 9-es 25m - 160 db
15. Hálós csőkötszer 10-es 25m - 100 db
16. Hálós csőkötszer 11-es 25m - 210 db
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a részeken belüli sorokra önállóan nem lehet ajánlatot
tenni,illetve,hogy a részeken belül minden sorra kell ajánlatot tenni,e nélkül Ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –

Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Mull termékek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141114-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nagy nedvszívó képességű szőtt gömbtörlők mullszövetből röntgen kontrasztot adó (RK) csíkkal vagy csík
nélkül:
1. Gömbtörlő 20 cm x 20 cm - 20.000 db
2. Gömbtörlő 30 cm x 30 cm - 37.000 db
3. Gömbtörlő 30 cm x 30 cm RK csíkkal - 50.000 db
Többrétegű szőtt, hajtogatott mull-lap:
4. Mull lap nem steril 16 rétegű 5 cm x 5 cm - 160000 db
5. Mull lap nem steril 16 rétegű 10 cm x 10 cm - 160000 db
6. Mull lap nem steril 16 rétegű 10 cm x 12,5 cm - 400 db
7. Mull lap nem steril 16 rétegű 7,5 cm x 7,5 cm - 14000 db
Szőtt, varrott műtéti kötszer:
8. Szőtt hasi törlő 6 rétegű szalag nélkül, 30 cm x 40 cm fehér - 14000 db
9. Szőtt hasi törlő 6 rétegű szalagos, 86 cm x 6 cm fehér - 600 db
Szőtt, varrott műtéti kötszerRK csíkkal:
10. Szőtt hasi törlő 6 rétegű szalag nélkül, RK csíkkal 30 cm x 40 cm fehér - 2000 db
11. Szőtt hasi törlő 6 rétegű szalag nélkül, RK csíkkal 30 cm x 40 cm fehér - 41000 db
12. Szőtt hasi törlő 6 rétegű szalagos, RK csíkkal 40 cm x 40 cm fehér - 5000 db
13. Szőtt hasi törlő 6 rétegű szalagos, RK csíkkal 86 cm x 6 cm fehér - 1800 db
14. Szőtt hasi törlő 8 rétegű szalag nélkül, RK csíkkal 13 cm x 15 cm fehér - 340000 db
Steril mullapok:
15. Mullap steril 6 cm x 6 cm (100 db/csom): 700 csomag

16. Mullap steril 10 cm x 10 cm (100 db/csom): 11.000 csomag
17. Mullap steril 1 m x 80 cm hajtogatott: 2100 db
18. Mullap steril 10 cm x 10 cm 8 réteg (2db/csom) - 32 csomag
19. Mulltekercs 120 cm x 10 m - 10 db
20. Mull végben 120 cm x 100 m (gyűjtőcsomagolás kartondobozban) - 1700 db
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a részeken belüli sorokra önállóan nem lehet ajánlatot
tenni,illetve,hogy a részeken belül minden sorra kell ajánlatot tenni,e nélkül Ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Sebtapasz, sebzáró, sebvédő termékek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141113-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nem szőtt ,flísz alapanyagú sebfedőlap nem steril:
1. Sebfedőlap nem steril 6 rétegű 10 cm x 20 cm - 286.000 db
2. Sebfedőlap nem steril 6 rétegű 10 cm x10 cm - 20.100 db
3. Sebfedőlap nem steril 6 rétegű 5 cm x 5 cm - 1.600 db
Nem szőtt sebfedő lapok steril:
4. Nagy szívóképességű nem szőtt sebkötöző steril, 4 rétegű 10 cm x 10 cm - 16.000 db
5. Nagy szívóképességű nem szőtt sebkötöző steril, 4 rétegű 10 cm x 20 cm - 2.100 db

6. Nagy szívóképességű nem szőtt sebkötöző steril, 4 rétegű 7,5 cm x 7,5 cm - 1.100 db
Szigetkötések:
7. Szigetkötés 5 cm x 7cm - 51.000 db
8. Szigetkötés 10 cm x 6 cm - 17.000 db
9. Szigetkötés 8 cm x 10 cm - 17.000 db
10. Szigetkötés 8 cm x 15 cm - 10.300 db
11. Szigetkötés 10 cm x 20 cm - 7.000 db
12. Szigetkötés 10 cm x 25 cm - 8.500 db
13. Szigetkötés 10 cm x 30 cm - 2.100 db
Sebzáró csíkok:
14. Sebzáró csík 6 mm x 101 mm, steril (10 db/levél) - 600 levél
15. Sebzáró csík 6 mm x 38 mm, steril (6 db/levél) - 180 levél
16. Sebzáró csík 12 mm x 101 mm, steril (6 db/levél) - 300 levél
Antiszeptikus alapanyaggal impregnált steril polimerháló vagy lap:
17. Antiszeptikus hatású fém-ezüst tartalmú kenőcsös sebfedő háló 10 cm x 10 cm - 200 db
18. Antiszeptikus hatású fém-ezüst tartalmú kenőcsös sebfedő háló 10 cm x 20 cm - 250 db
Sebtapaszok:
19. Hypoallergén párnás gyorskötöző tapasz flísz védőréteggel 6 cm x 5 m: 10 db
20. Vágható sebtapasz abszorbens központi résszel, flíszanyagból 6 cm x 5 m: 250 db
21. Sebfedő csík 19 mm x 72 mm: 100 db
22. Univerzális, többméretű ragtapasz (40 db/ doboz legalább 4 féle méretben) - 200 doboz
Sebfedő párnák:
23. Nedvszívó kötszer átszivárgásgátló réteggel 20 cm x 20 cm nem steril (felszívópárna mérettel) - 90 db
24. Nedvszívó kötszer átszivárgásgátló réteggel 10 cm x 20 cm nem steril (felszívópárna mérettel) - 2.100 db
25. Nedvszívó kötszer átszivárgásgátló réteggel 15 cm x 20 cm nem steril (felszívópárna mérettel) - 2600 db
26. Nedvszívó kötszer átszivárgásgátló réteggel 10 cm x 20cm steril (felszívópárna mérettel) - 550 db
Steril sebfedő párnák:
27. Nedvszívó kötszer átszivárgásgátló réteggel 10 cm x 13 cm steril - 50 db
28. Nedvszívó kötszer átszivárgásgátló réteggel 13 cm x 15 cm steril - 4300 db
29. Nedvszívó kötszer átszivárgásgátló réteggel 15 cm x 23 cm steril - 3300 db
30. Nedvszívó kötszer átszivárgásgátló réteggel 23 cm x 25 cm steril - 1200 db
31. Nedvszívó kötszer átszivárgásgátló réteggel 23 cm x 30 cm steril - 60 db
Steril alginát alapú kötszer:
32. Steril alginát alapú kötszer 10 cm x 10 cm: 600 lap
33. Steril alginát alapú kötszer 10 cm x 20 cm: 100 lap
34. Steril alginát alapú kötszer minimum 30 cm-es tamponáló csík: 3 db
35. Steril hydrokolloid kötés vékony 10 cm x 10 cm -120 lap
36. Steril hydrokolloid kötés vékony 15 cm x 15 cm -30 lap
37. Steril hydrokolloid kötés 20 cm x 20 cm - 70 lap
Hatóanyag mentes sebfedő hálók:
38. Hatóanyag mentes kenőccsel impregnált kenőcs tüll,steril 10 cm x 20 cm - 3000 lap
39. Hatóanyag mentes kenőccsel impregnált kenőcs tüll,steril 10 cm x 10 cm - 600 lap
40. Hatóanyag mentes kenőccsel impregnált kenőcs tüll,steril 7,5 cm x 10 cm - 70 lap
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a részeken belüli sorokra önállóan nem lehet ajánlatot
tenni,illetve,hogy a részeken belül minden sorra kell ajánlatot tenni,e nélkül Ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Vatta termékek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141115-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vatta, pamut:
1. Vatta pamut 200 gr - 800 db
2. Vatta pamut 500 gr - 500 db
Vatta, steril:
3. Steril vatta 200 gr - 20 db
Vatta, papír:
4. Vatta papír 500 gr 40 cm x 60 cm - 6900 db
5. Vatta papír 1000 gr 40 cm x 60 cm - 600 db
6. Vatta papír vágott 20 cm x 20 cm 1000 gr-os - 2000 db
Vérvételi papír lap:
7. Vérvételi papír lap 500x 4cmx5cm minimum 7 rétegű - 650 tekercs
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a részeken belüli sorokra önállóan nem lehet ajánlatot
tenni,illetve,hogy a részeken belül minden sorra kell ajánlatot tenni,e nélkül Ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Ragtapaszok, flisz kanülrögzítők
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141111-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műanyag alapanyagú ragtapasz:
1. Műanyag alapanyagú ragtapasz 2,5 cm x minimum 9,14 m - 14800 db
2. Műanyag alapanyagú ragtapasz 5 cm x minimum 9,14 m - 2300 db
Szőtt alapanyagú ragtapasz:
3. Szőtt alapanyagú ragtapasz 5 cm x minimum 9 m - 20 db
Műselyem alapnyagú ragtapasz:
4. Műselyem alapanyagú ragtapasz 5 cm x 9,2 m - 550 db
5. Műselyem alapanyagú ragtapasz 2,5 cm x 9,2 m - 2500 db
Kanülrögzítő:
6. Kanülrögzítő I.V. 8 cm x 6 cm steril - 100000 db
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a részeken belüli sorokra önállóan nem lehet ajánlatot
tenni,illetve,hogy a részeken belül minden sorra kell ajánlatot tenni,e nélkül Ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Átlátszó filmkötszerek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141111-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Átlátszó filmkötszerek:
1. Átlátszó, légáteresztő tapadó anyaggal bevont poliuretán filmkötszer, steril 6 cm x 7 cm - 100 db
Antimikrobiáliskanülrögzítő:
2. Klórhexidin zselépárnával ellátott antimikrobiáliskanülrögzítő, 10 cm x 12 cm steril - 500 db
Kanülrögzítő filmkötszer:
3. Kanülrögzítő filmkötszer 6x7 cm - 30 db
4. Bevágott kanülrögzítő filmkötszer perifériás kanülökhöz 6x7 cm - 60 db
5. Megerősített kanülrögzítő filmkötszer perifériás kanülökhöz 6,5x7 cm - 60 db
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a részeken belüli sorokra önállóan nem lehet ajánlatot
tenni,illetve,hogy a részeken belül minden sorra kell ajánlatot tenni,e nélkül Ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Gipszek, gipszlábelők
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gipszek, gipszalábélelők:
1. Gipszpólya 15 cm x 3 m - 2.300 db
2. Gipszpólya 10 cm x 3 m - 2.100 db
3. Gipsz Longetta 15 cm x 20 m- 500 db
4. Gipsz alábélelő 15 cm x 3 m - 1200 db
5. Gipsz alábélelő 10 cm x 3 m - 1200 db
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a részeken belüli sorokra önállóan nem lehet ajánlatot
tenni,illetve,hogy a részeken belül minden sorra kell ajánlatot tenni,e nélkül Ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Univerzális pólya
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141113-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Univerzális pólya:
1. Univerzális pólya: 170 db
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a részeken belüli sorokra önállóan nem lehet ajánlatot
tenni,illetve,hogy a részeken belül minden sorra kell ajánlatot tenni,e nélkül Ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)

Elnevezés: Vérzéscsillapító tamponok
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vérzéscsillapító tamponok:
1. Vérzéscsillapító szivacs tampon steril 70 mm x 50 mm x 10mm: 200 db
2. Vérzéscsillapító szivacs tampon steril 10 mm x 10 mm x 10 mm dental: 200 db
3. Vérzéscsillapító szivacs tampon steril 8x3 cm anal: 180 db
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a részeken belüli sorokra önállóan nem lehet ajánlatot
tenni,illetve,hogy a részeken belül minden sorra kell ajánlatot tenni,e nélkül Ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szájápoló glicerines pálca
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szájápoló glicerines pálca:
1. Szájápoló glicerines pálca vákuum csomagolásban- 14.000 db
A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Jóddal impregnált steril kötszer
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jóddal impregnált steril kötszer:
1. Jóddal impregnált steril kötszer 9,5 cm x 9,5 cm - 480 db
A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Viszkózus gélek
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Viszkózus gélek:
1. Elektrolitok vizes oldatát tartalmazó átlátszó viszkózus gél fecskendőben - 600 db
A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szilikonnal vagy a sebbe ragadást megakadályozó réteggel bevont habkötszerek
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141111-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szilikonnal vagy a sebbe ragadást megakadályozó réteggel bevont habkötszerek:
1. Steril, öntapadó habkötszer a seb felöli rész teljes felülete szilikon réteggel ellátott,lágy légáteresztő,
vízhatlan külső filmrétegű felszínnel 12,5 cm x 12,5 cm - 2900 db
2. Steril, öntapadó, habkötszer a seb felöli rész teljes felülete szilikon réteggel ellátott, légáteresztő, vízhatlan
külső filmrétegű felszínnel, körbefutó öntapadó szegéllyel 12,5 cm x 12,5 cm - 520 db
3. Steril, öntapadó habkötszer a seb felöli rész teljes felülete szilikon réteggel ellátott,légáteresztőfilmrétegű
felszínnel, körbefutó öntapadó szegéllye, sacralisdecubitus kezelésére minimum 20 cm x 20 cm - 130 db
4. Steril, öntapadó, habkötszer a seb felöli rész teljes felülete szilikon réteggel ellátott,légáteresztő, vízhatlan
külső filmrétegű felszínnel, sarok, könyök kezelésére 13 cm x 21 cm- 90 db
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a részeken belüli sorokra önállóan nem lehet ajánlatot
tenni,illetve,hogy a részeken belül minden sorra kell ajánlatot tenni,e nélkül Ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Opsite sebfedő spray
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Opsite sebfedő spray:
Opsite sebfedő spray 240 ml- 25 db
A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Opraclean Jodoformos gézcsík
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Opraclean Jodoformos gézcsík 5cm x 5 cm- 125 db
A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: első körben az egységes
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján, második körben a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében
kerül sor.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A Kbt. 64. § (2) bekezdése értelmében a Közbeszerzési Hatóság a
Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja
az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés
nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai
közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlattevők kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
8. §, 10. §, 12-14. §, 15. § (1) bekezdés, 16. § szerint történik.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek kizáró okok hatálya alatt nem állásának
igazolása a Kbt. 67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése
szerint.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásának
igazolása a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése
szerint.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási
módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített
ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt
követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz
csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része
szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (alfa pont),
nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági
követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M1. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától
visszafelé számítotthárom év legjelentősebb szállításainakismertetéséta 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 22. § (1) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21 §
(1a) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított
három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának, vagy
a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye;
- a szállítás tárgya (amelyből az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen
megállapítható);
- a szállítás mennyisége;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.

Ajánlatkérő előírja, hogy a referencianyilatkozatban található termékek vonatkozásában a termékek
megnevezését is szükséges megadni!
A referencia nyilatkozatokra Ajánlattevőnek rá kell írni az ajánlati rész számát a beazonosításhoz!
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy a nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia
kell minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben
megfogalmazásra került.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a
szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi
tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített,
abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely
konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági
feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük emiatt a
teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy
forintban).
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7)
bekezdéseire.
M2.Ajánlattevő a csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) és i) pontja
alapján a megajánlott árura vonatkozó részletes, magyar nyelvű termékleírást (képpel), a
megajálotttermék technikai adatlapját, gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, valamint a 93/42/EGK
irányelv szerinti I. kockázati osztálynál magasabb kockázati osztályba sorolt termékek esetében CE
tanúsítványt.
A termékleírásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy azokból a műszaki
minimumkövetelményeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható legyen.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített:
az 1. rész esetében: összesen legalább 106.600 db kötszer szállítására vonatkozó referenciával;
a 2. rész esetében: összesen legalább 1000 db kötszer szállítására vonatkozó referenciával;
a 3. rész esetében: összesen legalább 646.000 db kötszer szállítására vonatkozó referenciával;
a 4. rész esetében: összesen legalább 340.000 db kötszer szállítására vonatkozó referenciával;
az 5. rész esetében: összesen legalább 8602 db kötszer szállítására vonatkozó referenciával;
a 6. rész esetében: összesen legalább 90.127 db kötszer szállítására vonatkozó referenciával;
a 7. rész esetében: összesen legalább 562 db kötszer szállítására vonatkozó referenciával;
a 8. rész esetében: összesen legalább 5475 db kötszer szállítására vonatkozó referenciával;
a 9. rész esetében: összesen legalább 127 db kötszer szállítására vonatkozó referenciával;
a 10. rész esetében: összesen legalább 435 db kötszer szállítására vonatkozó referenciával;
a 11. rész esetében: összesen legalább 10.500 db kötszerszállítására vonatkozó referenciával;
a 12. rész esetében: összesen legalább 360 db kötszer szállítására vonatkozó referenciával;
a 13. rész esetében: összesen legalább 450 db kötszer szállítására vonatkozó referenciával;
a 14. rész esetében: összesen legalább 2730 db kötszer szállítására vonatkozó referenciával;
a 15. rész esetében: összesen legalább 18 db kötszer szállítására vonatkozó referenciával;
a 16. rész esetében: összesen legalább 90 db kötszer szállítására vonatkozó referenciával.
Ajánlattevő részenként egy vagy több referenciával is teljesítheti az alkalmassági előírást.
Több részre történő ajánlattétel esetén a magasabb értékű referenciakövetelménynek való
megfelelés igazolása elegendő ajánlattevő alkalmasságának megállapításához, az előírt
minimumkövetelmények nem adódnak össze.
M.2.Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik olyan a megajánlott termékekre
vonatkozó termékleírással (képpel), amely alapján megállapítható, hogy az adott termék
megfelel a műszaki leírásban (5. kötet) foglalt meghatározott paramétereknek és előírásoknak,
valamint a termékek technikai adatlapjával, gyártói megfelelőségi nyilatkozattal valamennyi rész
tekintetében, valamint ha a megajánlott, továbbá a 93/42/EGK irányelv szerinti I. kockázati osztálynál
magasabb kockázati osztályba sorolt termékek vonatkozásában Ajánlattevő az ajánlat beadásának
időpontjában nem rendelkezik CE tanúsítvánnyal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő előleget semmilyen jogcímen nem fizet.
Az ajánlattétel, az elszámolás, valamint a kifizetések pénzneme a forint (HUF).
Ajánlatkérő eseti megrendelésenként jogosult számla kiállítására.
Ajánlatkérő a kiállított számlák összegét az igazolt teljesítést követően, átutalással fizeti meg a nyertes
ajánlattevő részére forintban (HUF), a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (10)-(11) bekezdései, továbbá a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-ában foglaltak alapján alkalmazott
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, azaz Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést
követően benyújtott számla ellenében átutalással fizeti meg nyertes ajánlattevő részére, a számla
kézhezvételétől számított 60 napon belül.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kéredelmi és meghiúsulási kötbér a közbeszerzési dokumetumokban és szerződéstervezetben foglaltak
szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum: 2018/08/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:30 (óó:pp) Hely: Ész-Ker Zrt. 1026 Budapest, Pasaréti
út 83. III. emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában
a Kbt. 68. § (1)-(4), (6) bekezdése szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3)
bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
AK a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt kizárja.Az ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek.szerinti
felolvasólapot kell tartalmaznia,amin fel kell tünteti a Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot.Az
ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2)bek.szerinti kifejezett nyilatkozatát az ajánlati
felhívás feltételeire,szerződés megkötésére és teljesítésére, és a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan.AT köteles ajánlatához csatolni a Kbt.66.§(4)bek. szerinti nyilatkozatát.AT köteles
aKbt.66.§(6)bek.szerint ajánlatában megjelölni a)a közbeszerzésnek azt a részét,amelynek
teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Ha AT nem kíván alvállalkozót
igénybe venni,a nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges.Ajánlatnak
tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt.65.§(7)bek vonatkozóan.Nemleges
tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.AK HP lehetőségét a Kbt.71. §-ban foglaltak szerint
biztosítja.AK a Kbt.71.§(6)bek. megfelelően nem rendel el újabb HPt arra vonatkozóan, ha
a hiánypótlással az ATaz ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP. AK felhívja az ATk
figyelmét,h AK az a III.1.3)pont M/1-M/2 pontja szerinti műszaki,illetőleg szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.Ajánlattétel nem kötött
ajánlati biztosíték nyújtásához.KD átvétele:AK a KD-t a gazdasági szereplők számára elektronikus
úton,korlátlanul és teljeskörűen,térítésmentesen hozzáférhetővé teszi úgy, hogy azokat közzéteszi a
Közbeszerzési Hatóság publikus keresőjében,a Közbeszerzési Adatbázisban.
A Közbeszerzési Adatbázis elérési útvonala:
http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:3082649603432329
Az eljárásban való részvétel feltétele aKDletöltésének visszaigazolása.Közös ajánlattétel
esetén elegendő 1 ATnek visszaigazolni a letöltést.A letöltést a gazdasági szereplőnek a
letöltött KDben kiadott visszaigazoló nyilatkozat lebonyolító szervezetnek való megküldésével
faxon(+361/7896943) és/vagy emailen(fmkorhaz@eszker.eu) kell igazolnia.A letöltésről szóló
nyilatkozatot javasolt haladéktalanul a lebonyolító rendelkezésére bocsátani,annak érdekében,
hogy a kiegészítő tájékoztatást és egyéb értesítéseket ajánlatkérő a gazdasági szereplőnek
megküldhesse.AT felelőssége és kockázata, hogy amennyiben nem küldi vissza a letöltésről
szóló nyilatkozatot, úgy AK nem tudja részére megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és
egyéb értesítéseket, mely esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő
honlapjáról a felmerülő eljárási cselekményekről.AK a beérkezett ajánlatokat a valamennyi
ajánlati rész tekintetében a Kbt.76.§(2)bek.a)pontja szerint értékeli.FAKSZ:dr.HajósZsófia,
lajstromszáma:01034,dr.KékesiAndrea,lajtsromszám:00208.AKaz eljárásban nem alkalmazza
a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.ATnek csatolnia kell a KD részét képező műszaki leírásban
meghatározott minőségű és számú termékek mintapéldányait valamennyi rész vonatkozásában. AT

ajánlatában csatolja a KD mellékletét képező ajánlati ártáblát kitöltve azon részek vonatkozásában,
melyre ajánlatot kíván adni cégszerűen aláírva! AT ajánlatában csatolja cégszerűen aláírt
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban megajánlott termék mely
kockázati osztályba tartozik valamennyi rész vonatkozásában. A IV.2.6) pontban az ajánlati kötöttség
minimális időtartamánál megjelölt 2 hónapos időtartamon AK 60 napot ért. Az EHR korlátozott
karakterszáma miatt a további információk teljesterjedelmében a KDban kerülnek részletesen
szabályozásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (6254/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK16982
Postai cím: Váci út 191.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Panyik Barbara
Telefon: +36 14503230
E-mail: panyik.barbara@fszk.hu
Fax: +36 14503235
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fszk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fszk.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tarsprojekt-efop-1-9-1/tars-kozbeszerzesek/ (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Szuchy Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aulich u. 8. III/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Balogh Edina
Telefon: +36 17001035
E-mail: info@bslaw.hu
Fax: +36 17002024
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fszk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fszk.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK16982
Postai cím: Váci út 191. 3. emelet 3037. számú iroda, EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001
Intézmény Férőhely Kiváltást Koordináló Iroda
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Panyik Barbara, kutatási munkacsoport vezető
Telefon: +36 14503230
E-mail: panyik.barbara@fszk.hu
Fax: +36 14503235
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fszk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fszk.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Intézményi férőhely kiváltási folyamat nyomon követő értékelése, kutatás, mérés-értékelés,
hatékonyság- és hatásvizsgálat
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79315000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú „TÁRS PROJEKT - Szociális intézményi férőhely
kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projekt keretében intézményi férőhely
kiváltási folyamat nyomon követő értékelése, kutatás, mérés-értékelés, hatékonyság- és hatásvizsgálat az
alábbi részajánlati körben:
1. rész: Vállalkozási szerződés a kitagolással kapcsolatos társadalmi attitűdök és azok változásának mérése
tárgyában
2. rész: Vállalkozási szerződés a lakók életminőségének változása - kontrollcsoportos mérések tárgyában
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében a kitagolással
kapcsolatos társadalmi attitűdök és azok változásának mérése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79320000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő (AK) székhelye valamint a
kutatások helyszínei országszerte.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú „TÁRS PROJEKT - Szociális intézményi férőhely
kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projekt keretében a kitagolással kapcsolatos
társadalmi attitűdök és azok változásának mérése.
Általános háttér: a Magyar Kormány a 1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozatban célul tűzte ki a
fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézmények esetében az
intézményi ellátásról a közösségi ellátásra történő áttérést (a továbbiakban: „kitagolás”, „kiváltás”). Az
EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt célja az intézmény férőhely kiváltási
stratégiában meghatározott célok eléréséhez - a szociális intézményi férőhely-kiváltás szakmai- módszertani
hátterének biztosítása. A szociális intézményi kiváltási stratégia célja a kisebb létszámú, lakókörnyezetbe
integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre
épülő és az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer irányába történő elmozdulás.
A közbeszerzés tárgyát képező tevékenység célja: a makrotársadalmi környezet fogyatékos emberekkel
(kiemelten a kiváltási folyamatban érintett célcsoportokat), a fogyatékos emberek társadalmi befogadásával,
illetve integrált lakhatásával kapcsolatos attitűdjének vizsgálata, valamint ezen attitűd - remélt - változásának
mérése a kiváltási program előrehaladása során. A kutatási elem lehetőséget nyújt azon társadalmi szintű
szemléletbeli folyamatok követésére, melyek egy nagyobb arányú kiváltási folyamatot kísérnek.
Nyertes ajánlattevő (AT) főbb feladatai:
• Az Ajánlatkérő által összeállított „Omnibusz” kérdések (kb. 6-8 kérdés, nagyjából 8 perc) szóbeli
véleményezése: konzultáció 1 alkalommal, 1 óra időtartamban az Ajánlatkérővel.
• „Omnibusz” kérdések lekérdezése 3 alkalommal (melynek pontos időpontját a szerződő felek egyeztetik, de
várhatóan: 2018 nyarán, 2019 nyarán, 2020 szeptemberében) egy országos kiterjedtségű, 1000 fős, a felnőtt
(a 18 éves és idősebb, állandó lakcímmel rendelkező, nem intézményes háztartásban élő) magyarországi
lakosságot reprezentáló valószínűségi mintán, személyes kérdezéssel. Egy lekérdezést maximum egy
negyedév alatt kell lefolytatni.
• A tisztított adatbázisok átadása az Ajánlatkérő részére a legfontosabb demográfiai magyarázó változókkal
együtt (nem, kor, családi állapot, iskolai végzettség, foglalkozás, beosztás, családszerkezet, egyéni és
családi jövedelmek, vagyoni helyzet, társadalmi státusz, vallásosság, fogyatékosság).
• Rövid (0,5 ív) kutatási jelentés írása a harmadik mérést követően 30 napon belül az attitűdök mért
alakulásának folyamatáról.
A részletes feladat leírást, továbbá a teljesítés során elvárt formai és tartalmi követelményekre vonatkozó
ajánlatkérői elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: „KD”) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.Mintavételi módszertan részletes leírása és a válaszadók mind nagyobb
arányú elérése érdekében tervezett intézkedések 15

2 2. Kérdezői hibák megelőzésére milyen időtartamú felkészítést vállal ajánlattevő a
kérdezőbiztosok részére? (óra-min.0 óra - max.3 óra) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 kódszámú, „TÁRS
PROJEKT - Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című
kiemelt projekt
II.2.14) További információ:
1. A II.2.7) szerinti kezdés tervezett időpont, amely az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel
módosulhat, a szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.
2. A II.1.5. és II.2.6. pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében a lakók
életminőségének változása-kontrollcsoportos mérések
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79315000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, valamint
országszerte, a kiváltással érintett intézményekben.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú „TÁRS PROJEKT - Szociális intézményi férőhely
kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projekt keretében a lakók életminőségének
változása - kontrollcsoportos mérések.
Nyertes ajánlattevő (AT) főbb feladatai:
1. adatfelvételek - Állapotfelmérés („Alap-kérdőív”) a lakókról I. és az életminőség kontrollcsoportos mérése
I. hullám (kliens és gondozói kérdőívek) (várhatóan: 2018 nyarán)
Adatfelvételek elvégzése az 50 fő feletti engedélyezett férőhelyes, a szociális tv. szerinti tartós ápolástgondozást nyújtó bentlakásos, fogyatékos, pszicho-szociális, ill. szenvedélybeteg embereket ellátó
intézményekben, a lakók rétegzett, véletlen mintáján (nagyjából 160 intézmény országszerte)
- Állapotfelmérés („Alap-kérdőív”) a lakókról I.: az 50 fő feletti intézményekben élő lakók közül 750 főre
vonatkozóan (ez az érintett célcsoport nagyjából 4-5%-os mintája) un. „alap-kérdőív” felvétele a lakót ismerő
gondozóval.

- Életminőség kontrollcsoportos mérése I. hullám a kiváltásra kerülő intézményekben, azon lakók esetében,
akik az „Állapotfelmérésben” részt vettek, (250 eset).
- Életminőség kontrollcsoportos mérése I. hullám a kiváltásra nem kerülő intézményekben, azon lakók
esetében, akik az „Állapotfelmérésben” is részt vettek (250 eset).
- „Gondozói kérdőív”: kérdőíves adatfelvétel az „Életminőség kontrollcsoportos mérése I. hullám a kiváltásra
kerülő intézményekben” és az „Életminőség kontrollcsoportos mérése I. hullám a kiváltásra nem kerülő
intézményekben” kiválasztott lakóinak a gondozójával.
2. adatfelvételek - Életminőség kontrollcsoportos mérése II. hullám (kliens és gondozói kérdőív) és
Állapotfelmérés („Alap-kérdőív”) a lakókról II.: (várhatóan: 2019)
- Életminőség kontrollcsoportos mérése II. hullám a kiváltásra kerülő intézményekben a „kiváltott” lakók azon
mintája esetében, akik az életminőség mérés I. hullámában részt vettek (250 eset).
- Életminőség kontrollcsoportos mérése II. hullám a kiváltásra nem kerülő intézményekben, a lakók azon
mintája esetében, akik az életminőség mérés I. hullámában is részt vettek (250 eset).
- „Gondozói kérdőív”: adatfelvétel az „Életminőség kontrollcsoportos mérése II. hullám a kiváltásra
kerülő intézményekben” és az „Életminőség kontrollcsoportos mérése II. hullám a kiváltásra nem kerülő
intézményekben” kiválasztott lakóinak az aktuális gondozójával.
- Állapotfelmérés („Alap-kérdőív”) a lakókról II.: az életminőség-vizsgálatba kiválasztott 500 eset esetében az
„alap-kérdőív” rövidített változatának felvétele a lakót ismerő gondozóval.
A kutatás célja okán és annak panel-jellege miatt fontos, hogy a különböző szereplőktől felvett, ill. a
különböző hullámokban mért adatok egymással összekapcsolhatóak legyenek, ezért AT feladata -AK-vel
közösen- egy a kutatási-etikai elveknek megfelelő, az anonimitást is biztosító kódrendszer kialakítása, ill.
AK-vel közös alkalmazása. A részvételhez az érintettek ill. törvényes képviselőjük írásos beleegyezése
szükséges, melynek beszerzéséről AT gondoskodik.
A rögzített adatok átadása mellett AT-nek mindkét alkalommal egy prezentáció (minikonferencia) keretében
szóban kell beszámolnia a mérési tapasztalatokról. A kutatás zárásakor AT rövid (0,5ív) szaktanulmányt
készít a mérés tapasztalatairól.
AT köteles kérés esetén egyeztetni és együttműködni AK Költséghatékonysági és jogi inkonzisztencia
vizsgálatát végző kutatási csoport tagjaival.
A részletes feladat leírást, a fentiekben szereplő egyes fogalmak pontos meghatározását továbbá a teljesítés
során elvárt formai és tartalmi követelményekre vonatkozó ajánlatkérői elvárásokat a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF III.1.3.M.2.2.1. pontjában előírt szakértő többlettapasztalata:min.1
kutatáson felüli kutatásban való részvétel száma (min.0,max.5) 5
2 .AF III.1.3.M.2.2.1. pontjában előírt szakértő többlettapasztalata: min.1 szaktanulmányon felüli
szaktanulmányok száma (min.0, max.5) 5
3 AF III.1.3.M.2.2.2. pontjában előírt szakértő többlettapasztalata:min. 1 kutatáson felüli kutatásban
való részvétel száma (min.0, max.5) 5
4 AF III.1.3.M.2.2.2. pontjában előírt szakértő többlettapasztalata: min. 1 szaktanulmányon felüli
szaktanulmányok száma (min.0, max.5) 5
5 Kérdezői hálózat jellemzői (A kérdezők közül hány fő rendelkezik értelmi fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg emberekkel való kommunikációban szerzett gyakorlattal? -min.0 fő-max.20 fő)
20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerz.befejezésének időpontja:a projekt
fizikai zárását(várh. 2021.03.31.)megelőző 3.hónap végéig(várh. 2020.12.31.).AK a Kbt.141.§(4)a)
pontja alapján rögzíti,hogy ha a Projekt fizikai zárásának időpontja egy vagy több alkalommal

módosul,úgy ezen feltétel bekövetkezésével egyidejűleg a szerz.bef.-i hat.ideje is automatikusan
igazodik ehhez az időponthoz a fenti hat.idő meghatározásra figyelemmel.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 kódszámú, „TÁRS
PROJEKT - Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című
kiemelt projekt
II.2.14) További információ:
1. A II.2.7) szerinti kezdés tervezett időpont, amely az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel
módosulhat, a szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.
2. A II.1.5. és II.2.6. pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő),
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
(„Kr.”) 1-8., 10. és 12-16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatában
a Kr. II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell
benyújtania.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevőnek arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó által kitöltött egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati
kötelezettségének. A Kr. 15.§ (2) bek-e alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem
vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatot nyújt be.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III.
fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya
alá.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében,
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, abban az esetben nemleges tartalmú nyilatkozatot kérjük csatolni az
ajánlatba.
A gazdasági szereplő öntisztázásra a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdése alapján jogosult.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. b) pont alapján kizárja azt a gazdasági szereplőt, aki részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 69. § (11) bekezdését.
A Kr. 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Valamennyi rész tekintetében irányadó:
M.1: a Kr. 21.§ (3) bek. a) pont alapján az AF feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3
év (36 hónap) legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti, az alkalmassági minimumkövetelmények
körében előírt referenciáinak ismertetése az alábbi információk feltüntetésével:
- szerződést kötő másik fél megnevezése, címe;
- szerződés tárgya, rövid ismertetése (olyan részletességű leírása, amely alapján az alkalmassági
min.követelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető);
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja-év, hónap, nap);
-a szolgáltatás alkalmassági min.követelmények körében előírtak szerinti mennyisége;
- kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége;
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Részteljesítés esetén a részteljesítéssel érintett adatokat szükséges rendelkezésre bocsátani.
A referenciákat a Kr. 22.§ (1) bek-nek megfelelően kell igazolni, az AT (közös AT) ill. az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással. A Kr. 22.§ (1) bek. a)-b) pontja szerinti igazolásnak, ill. nyilatkozatnak tartalmaznia kell
legalább a fentiekben előírt adatokat.
M.2: a Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján AT nyilatkozata azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek képzettségének és szakmai tapasztalatának igazolására az alábbiakat kell
benyújtani:
-AT szakembereket bemutató nyilatkozatát a KD-ban meghatározott tartalommal;
-szakemberek által saját kezűleg aláírt önéletrajzot, olyan részletezettséggel, amely alapján az
alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető;
-szakemberek képzettségét igazoló okiratok másolatát;
-szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát a KD-ban meghatározott tartalommal.
AT-nek az ajánlatában a Kr. II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által
meghatározott alkalmassági minimum követelményeknek. AK a Kr. 2 § (5) bekezdésében foglaltak
alapján az M.1. és M.2. pont szerinti alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az
érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Amennyiben AT az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65.§ (7),(9),(11) bek.-ben foglaltak irányadók, továbbá az
ESPD-ben az érintett kapacitást biztosító szervezet(ek)nek vagy személy(ek)nek az alkalmassági
feltételek vonatkozásában csak azokról kell nyilatkozni, amelyeket AT igénybe kíván venni
alkalmasságának igazolásához.
Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást,
amely az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Az AK által a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. IV. fejezetének megfelelően
kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek.
A Kr. 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös AT-ként teljesített referencia igazolás vagy
nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által teljesített

szolgáltatások elkülönítésével, úgy AK a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a
teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles
elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból részesült.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AT alkalmatlan a szerződés teljesítésére,ha:
M.1.nem rendelkezik az AF feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben(36
hónapban):
1.rész
M.1.1.összesen min.1db, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített „omnibusz”
kutatással, amely min.750 fős, az országos felnőtt lakosságot reprezentáló valószínűségi mintán
alapuló személyes kérdezéssel készült, vagy olyan rendszeres adatfelvétellel, amely min.750 fős,az
országos felnőtt lakosságot reprezentáló valószínűségi mintán,személyes kérdezéssel készült.
A „rendszeres adatfelvétel” definícióját a KDII/3.1.pontja tartalmazza.
2. rész
M.1.2.1.összesen min.1 db,az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített, min.
20 intézményt vizsgáló vagy min. 500 fő megkérdezésére irányuló terepkutatásra vonatkozó
referenciával, melyben egy kutatás keretén belül kérdőíves vizsgálatot is alkalmazott.
M.1.2.2. összesen min. 1 db, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített, fogyatékos
és/vagy megváltozott munkaképességű emberek körében végzett min. 500 fő megkérdezésére
irányuló kutatásra vonatkozó referenciával, ahol érintetteket is megkérdeztek.
Az „omnibusz” kutatás és terepkutatás, ill. a fogyatékos - és a megváltozott munkaképességű
személy definícióját a KD II/3.1. pontja tartalmazza.
Valamennyi rész tekintetében irányadó:
AK elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
AK a vizsgált időszak [az ajánlati felhívás feladását megelőző három év (36 hónap)] alatt befejezett,
de legfeljebb az ajánlati felhívás feladását megelőző hat éven (72 hónapon) belül megkezdett
referenciákat veszi figyelembe.
A különböző pontokban előírt referenciakövetelmények azonos referenciamunka bemutatásával,
a mennyiségi követelmények pedig több referenciamunkával összeadva is teljesíthetők. AK
folyamatban lévő referencia bemutatását nem fogadja el, az előírt követelmények az ajánlattétel
időpontjában már lezárult (vagy igazolt részteljesítéssel lezárult) és szerződésszerűen teljesített
referenciamunkákkal igazolhatók.
M.2. nem rendelkezik az alábbi képesítésű és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel:
1.rész
M.2.1. min. 1 fő társadalmi távolság és/vagy előítélet és/vagy attitűdvizsgálatok területén min. 1
kutatásban való részvétellel és társadalmi távolság és/vagy előítélet területén szaktanulmány (v.
azzal egyenértékű szakcikk) készítési tapasztalattal rendelkező, társadalomtudományi és/vagy
gazdaságtudományi területen felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel.
2. rész
M.2.2.1. min.1fő társadalomtudományi és/vagy regionális tudományi területen felsőfokú
végzettséggel rendelkező kutató szakértővel, aki társadalomtudományi és/vagy regionális tudományi
területen min. 1 kutatásban való részvétellel és ezen a területen min. 1 szaktanulmány (v. azzal
egyenértékű szakcikk) készítési tapasztalattal rendelkezik;
M.2.2.2. min.1fő társadalomtudományi és/vagy regionális tudományi területen felsőfokú
végzettséggel rendelkező, fogyatékosságtudományi kutatások területén min. 1 kutatásban való
részvétellel és ezen a területen min. 1 szaktanulmány (v. azzal egyenértékű szakcikk) készítési
tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
A „szaktanulmány” és a „társadalmi távolság” definícióját a KDII/3.1.pontja tartalmazza.
AK felhívja a figyelmet,hogy az M.2.2.pont tekintetében meghatározott (M.2.2.1. és M.2.2.2)
alkalmassági követelmények vonatkozásában 1 szakember csak 1 alkalmassági követelmény
igazolására jelölhető meg,azaz legalább 2 fő, különböző szakembert kell AT-nek bemutatni!
Az M.2. pontban,ahol AK valamely végzettség vagy képzettség meglétét írta elő, azzal egyenértékű
képzettséget/végzettséget is elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek kell igazolnia.
Több részre történő ajánlat benyújtása esetén az adott részhez kapcsolódó alkalmassági feltételek
teljesülését AK részenként külön-külön vizsgálja.Az előírt alkalmassági követelmények a közös AT-k
együttesen is megfelelhetnek
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében irányadó:
Szerződést megerősítő biztosítékok: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér (további
információk a KD-ban).
Ajánlatkérő (AK)a fizetési feltételeket részenként, a KD-ban közölt szerződéstervezetben rögzítette.AK az
ellenszolgáltatást a nyertes ajánlattevő szerződésszerű, igazolt teljesítését követően, a számla AK általi
kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással fizeti meg, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre [Kbt. 135. § (1), (5)-(6), Ptk. 6:130. § (1)-(2),6:155.§ (1)].
A közbeszerzés támogatásból kerül finanszírozásra, intenzitás: 100,000000 %, a projekt utófinanszírozott,
melyre tekintettel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. előírásai is megfelelően alkalmazandók, projekt azonosító:
II.2.13.) szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/07/23 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., 1138 Budapest, Váci út 191. 3. emelet 3037. számú
iroda, EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001Intézmény Férőhely Kiváltást Koordináló Iroda
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében
meghatározottak szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A Közbeszerzési dokumentumokat (KD) ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az I.3. pont szerinti címen az ajánlattételi
határidő lejártáig. A KD a fenti oldalról előzetes regisztrációt követően tölthető le.
2. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (5) bek.-nek megfelelő és a KD mellékletét képező
Felolvasólapot kitöltve.
3. A II.2.5.) pontban megadott értékelési szempontok alapján történő értékelés során adható
pontszámok valamennyi rész tekintetében: 0-10 pont. Az értékelés módszere: valamennyi résznél az
ár esetében fordított arányosítás, valamennyi rész minőségi szempontjánál arányosítás [részletesen
lásd KD] . A minőségi szempontokhoz kapcsolódóan a KD-ban előírt iratokat, valamint ahol ez
konkrétan előírásra került, szakmai ajánlatot kell csatolni.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő eredeti nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek.-re vonatkozóan.
5. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (4) és (6) bek. szerint, valamint az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkről, megadva a Kbt. 65. § (7) bek.-ben
előírt adatokat. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
6. Az ajánlathoz csatolni kell a KD mellékletét képező árrészletezőt kitöltve.
7. Az ajánlatot 1 eredeti példányban papíron, valamint az ajánlat szkennelt példányát (jelszó nélkül
olvasható (de nem módosítható -pdf. vagy azzal egyenértékű file formátumban) tartalmazó 1 db
elektronikus másolati példányban zárt, roncsolás mentes borítékban/dobozban kell benyújtani,
amelyen az „AJÁNLAT - EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 - Intézményi férőhely kiváltási
folyamat nyomon követő értékelése, kutatás, mérés-értékelés, hatékonyság- és hatásvizsgálat- Az
ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” feliratot kell feltüntetni.
8. Több AT közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT által aláírt
nyilatkozatot csatolni kell arról, hogy nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak az AK felé. A közös AT-k kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési
eljárásban a közös AT-k nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A AT-k képviseletében tett
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését [Kbt. 35. § (2)
és (3) bek.] A közös AT-k személye az eljárás ideje alatt nem változhat. AK kizárja a Kbt.35.§ (9)
bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
9. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Balogh
Edina, lajstromszáma: 00119.
10. AK a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest a felhívás III.1.3. pontjában szigorúbban állapította meg az alkalmassági
követelményeket.
11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi
V. törvény 9. § (3) bek. szerinti aláírás-mintáját, illetve meghatalmazás esetén meghatalmazást.

12. AK a Kbt. 73.§ (1) e) pontja alapján - figyelemmel a Kbt. 73.§ (6) c) pontjára - az ajánlatot
érvénytelenné nyilvánítja, amennyiben a megajánlott ajánlati összár meghaladja a következő ÁFA
nélküli összegeket: 1.rész-3.527.560 Ft, Ft, 2.rész-15.249.960 Ft.
13. AK tájékoztatja AT-ket arról, hogy a Kbt. 19. §-ában foglalt egybeszámítási kötelezettségre
tekintettel alkalmazza jelen eljárás típust.
14. AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (6366/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK16982
Postai cím: Váci út 191.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simonics Benjámin
Telefon: +36 14503230
E-mail: simonics.benjamin@fszk.hu
Fax: +36 14503235
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fszk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fszk.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://fszk.hu/montazs-projekt/kozbeszerzesek/ (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Szuchy Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aulich utca 8. III/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Balogh Edina
Telefon: +36 17001035
E-mail: info@bslaw.hu
Fax: +36 17002024
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fszk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fszk.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK16982
Postai cím: Váci út 191. II. emelet (EFOP 1.9.2. MONTÁZS projekt Hálózatfejlesztési munkacsoport,
2036. szoba)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Simonics Benjámin
Telefon: +36 14503230
E-mail: simonics.benjamin@fszk.hu
Fax: +36 14503235
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fszk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fszk.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP 1.9.2.-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú kiemelt projekt keretében augmentatív és
alternatív kommunikációt (AAK) és speciális életvitelt segítő eszközök beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33196200-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
EFOP 1.9.2.-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú kiemelt projekt keretében augmentatív és alternatív
kommunikációt (AAK) és speciális életvitelt segítő eszközök beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kapcsolók, kiegészítő eszközök kapcsolókhoz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33196200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1138 Budapest, Váci út 191.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kapcsolók, kiegészítő eszközök kapcsolókhoz: összesen 1025 db
1.Tartós, ujjra szerelhető/rögzíthető kapcsoló, minimális mozgásképességű egyéneknek 20 db
2.Rugós kapcsoló: fejjel vagy bármely más testrésszel mozgatható, aktiválható finom és durva mozgással
bármilyen irányba 10 db
3.Hajlítható szárral ellátott kapcsoló, gyenge motorikus képességekkel rendelkezők számára 10 db
4.Könnyen pozicionálható, nyakra rögzíthető állkapcsoló 10 db
5.Nagy kerek nyomógomb: hangjelzéssel és tapintási visszajelzéssel, cserélhető fedlappal ellátott kapcsoló
180 db
6.Kerek nyomógomb: hangjelzéssel és tapintási visszajelzéssel, cserélhető fedlappal ellátott kapcsoló 150
db
7.Nyomógomb alakú kapcsoló, nyomáskésleltetés lehetőségével, vezeték nélküli (jel)vevővel 60 db
8.USB csatlakozóval ellátott, kör alakú kapcsoló és átalakító is egyben: a számítógéphez csatlakoztatva a
kapcsoló lenyomása a bal egér gomb lenyomását szimulálja 60 db
9.Kör alakú, enyhén döntött kapcsoló beépített USB csatlakozással: a kapcsoló 2db 3,5mm-es bemenettel
rendelkezzen 2 további kapcsoló működtetéséhez 50 db
10.Világító, rezgő kapcsoló: villanó kijelző világít minden negyedik másodpercben, nyomásra pedig
egyszerre világít és rezeg 20 db
11.Lábbal működtethető kapcsoló, 3 pedállal, amely lehetővé teszi a számítógéphasználatot korlátozott
mozgási képességekkel rendelkező felhasználók számára 20 db
12.Zselés, hold alakú érintőfelületű kapcsoló tartós, puha és csillogó párnával: több funkciós eszköz,
hátoldalán villogás, rezgés és zene üzemmód állítási lehetőségekkel 15 db
13.Kapcsoló, amely egy minimum 390mm-es, maximum 650 mm-es hajlított csőhöz csatlakozik, annak
érdekében, hogy megkönnyítse az elhelyezését, ezzel az aktivált kapcsoló bármely irányba hajlítható 20 db
14.Nagy, puha, világító kör alakú kapcsoló: érintésre a kapcsoló élénk fénnyel és vibrációval válaszoljon 20
db
15.Sima és puha, párnázott, kör alakú kapcsoló, alkalmas fejjel vagy arccal történő használathoz 60 db
16.iOS rendszerű készülékekhez kapcsolható Bluetooth-os kapcsoló 20 db
17.Kapcsoló két kapcsológombbal, amellyel iOS készülékekhez és Bluetooth képes komputerekhez,
tabletekhez lehet kapcsolódni 40 db
18.Egérkiváltásra alkalmas, USB-s kapcsolódoboz 30 db
19.Kapcsolódoboz space és enter kiváltására, USB porttal csatlakoztatható bármely komputerhez 30 db
20.Kapcsolódoboz egyszerű alapgombokhoz/billentyűkhöz 90 db
21.Kapcsolókiváltó iPad készülékkel vezérelt játékokhoz 20 db
22.Bármilyen elektromos berendezés kapcsolóval való működtetésére szolgáló vezérlőegység: egyszerre
minimum 2 db különálló elektromos berendezést lehessen rá csatlakoztatni 90 db
Ajánlattevő feladatát képezi az eszközök teljesítési helyszínre történő szállítása és üzembe helyezése.
Ajánlattevő köteles az eszközökhöz magyar nyelvű használati útmutatót vagy magyar nyelvű leírást
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
A beszerezni kívánt eszközök részletes elvárt paramétereit a közbeszerzési dokumentumok (a
továbbiakban: „KD”) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –

Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 1.9.2.-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú
„MONTÁZS projekt - A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások
hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt
II.2.14) További információ:
A II.2.7)szerinti időtartam naptári n.-ban és nem munkanapokban értendő. Részteljesítési hi:(II.2.4.pont
szerinti összmenny.min.25%-a(257 db), a részteljesítéssel érintett eszközöket AT határozza meg,úgy
hogy azoknak el kell érnie az előírt mennyiséget) a szerz.megkötésétől szám.legkésőbb 60.naptári napig,
végteljesítési hi:(minden további termék)legkésőbb a 120. naptári napig[részletesen KD-ban]
II.2.1)
Elnevezés: Speciális kommunikációt támogató speciális applikációkkal telepített tabletek, kiegészítő
eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30213200-7

További tárgyak:

30230000-0
48983000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1138 Budapest, Váci út 191.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Speciális kommunikációt támogató speciális applikációkkal telepített tabletek, kiegészítő eszközök: összesen
280 db
1.Mozgáskorlátozott személyek számára tablethasználatot megkönnyítő univerzális tok 7 vagy 8"-os
tablethez, magyar nyelvű billentyűzettel 20 db
2.Mozgáskorlátozott személyek számára tablethasználatot megkönnyítő univerzális tok 10" vagy 10,1"-os
tablethez, magyar nyelvű billentyűzettel 20 db
3.Mozgáskorlátozott személyek számára tablethasználatot megkönnyítő magyar nyelvű billentyűzetes tok
tabletekhez: IPad Air 2 típussal legyen kompatibilis, védőtok és billentyűzet egyben 20 db
4.Kommunikációt támogató speciális applikációkkal telepített tablet 7 vagy 8"-os (1024 x 600 képpont)
érintőkijelzővel 60 db

5.Kommunikációt támogató speciális applikációkkal telepített tablet 9 vagy 10"-os képernyővel (1280x800
felbontás) 80 db
6.Kommunikációt támogató speciális applikációkkal telepített tablet minimum 9,7"-os képernyővel 60 db
7.Kommunikációt támogató speciális applikációkkal telepített tablet minimum 7,9"-os képernyővel 20 db
Ajánlattevő feladatát képezi az eszközök teljesítési helyszínre történő szállítása, és üzembe helyezése.
Ajánlattevő köteles az eszközökhöz magyar nyelvű használati útmutatót vagy magyar nyelvű leírást
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
Kommunikációt támogató speciális applikációkkal telepített tableteken az előírt applikációkat a nyertes
ajánlattevőnek az eszközök üzembe helyezésekor kell telepítenie ajánlatkérő képviselője jelenlétében a
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Az applikációk kizárólag jogtiszták lehetnek és
ajánlattevőnek biztosítania kell azok ajánlatkérő általi jogtiszta használatát.
Az ajánlati árnak (az ingyenes elérhető SVOX Hungarian/Magyar Mariska applikáció kivételével) az egyszeri
ellenszolgáltatásért korlátlan időtartamú licenszidőszakra vonatkozó díjat kell tartalmaznia, melyet a nyertes
ajánlattevőnek kell teljesítenie.
A beszerezni kívánt eszközök részletes elvárt paramétereit a közbeszerzési dokumentumok (a
továbbiakban: „KD”) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 1.9.2.-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú
„MONTÁZS projekt - A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások
hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt
II.2.14) További információ:
A II.2.7)szerinti időtartam naptári n.-ban és nem munkanapokban értendő. Részteljesítési hi:(II.2.4.pont
szerinti összmenny.min.25%-a(70 db), a részteljesítéssel érintett eszközöket AT határozza meg,úgy hogy
azoknak el kell érnie az előírt mennyiséget) a szerz.megkötésétől szám.legkésőbb 60.naptári napig,
végteljesítési hi:(minden további termék)legkésőbb a 120. naptári napig[részletesen KD-ban].
II.2.1)
Elnevezés: Kommunikátorok
Rész száma: 3

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33196200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: 1138 Budapest, Váci út 191.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kommunikátorok: összesen 565 db
1.32 üzenetgombos kommunikátor 15 db
2.4 üzenetgombos kommunikátor 60 db
3.9 üzenetgombos kommunikátor 20 db
4.20 üzenetgombos kommunikátor 15 db
5.6 üzenetgombos kommunikátor 30 db
6.Minimum 120mm átmérőjű, kerek kapcsolófelületű kommunikátor 80 db
7.Kerek kapcsolófelületű kommunikátor, minimum 3 rögzítési szinttel, a minimum 3 rögzítési szinten belül
tetszőleges számú üzenet legyen rögzíthető 80 db
8.Kommunikátor minimum 4 perces rögzítési kapacitással, legalább 3 kommunikációs szinttel, a minimum 3
rögzítési szinten belül tetszőleges számú üzenet legyen rögzíthető 80 db
9.Kommunikátor, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy két tevékenység/téma közül válasszon,
két különböző színű nyomógomb legyen megtalálható a készüléken 20 db
10.Két különböző színű négyzet alakú nyomógombos kommunikátor és kapcsoló is egyben 60 db
11.4 üzenetgombos kommunikátor, képek elhelyezésére is alkalmas kerettel, LED világítás visszajelzéssel,
vagy rezgő visszajelzéssel az érzékszervi és mozgássérült felhasználók érdekében 10 db
12.1-8 üzenet felvételére alkalmas, minimum 8 kapcsoló bemenettel, plusz 2 extra bementettel (a
kapcsolóval működtethető játékok számára) rendelkező kommunikátor 30 db
13.Olyan, speciális tervezésű, érintőképernyős kommunikátor, amelynek segítségével augmentatív
és alternatív kommunikációra szorult személyek, szimbólumokra való kattintással auditív, hallható
kommunikációs üzeneteket tudnak létrehozni 35 db
14.Függőlegesen felszerelhető kommunikátor: minimum 6 db minimum 10mp hosszúságú üzenetet képes
rögzíteni, mindegyik üzenetet egy kép azonosítja be, melynek megnyomásával aktiválódik az adott üzenet
30 db
Ajánlattevő feladatát képezi az eszközök teljesítési helyszínre történő szállítása és üzembe helyezése.
Ajánlattevő köteles az eszközökhöz magyar nyelvű használati útmutatót vagy magyar nyelvű leírást
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
A kommunikációt támogató speciális applikációval telepített kommunikátoron (13.) az előírt applikációt a
nyertes ajánlattevőnek az eszköz üzembe helyezésekor kell telepítenie ajánlatkérő képviselője jelenlétében
a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Az applikáció kizárólag jogtiszta lehet és
ajánlattevőnek biztosítania kell annak ajánlatkérő általi jogtiszta használatát.
Az ajánlati árnak az applikáció esetében az egyszeri ellenszolgáltatásért korlátlan időtartamú
licenszidőszakra vonatkozó díjat kell tartalmaznia, melyet a nyertes ajánlattevőnek kell teljesítenie.
A beszerezni kívánt eszközök részletes elvárt paramétereit a közbeszerzési dokumentumok (a
továbbiakban: „KD”) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 1.9.2.-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú
„MONTÁZS projekt - A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások
hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt
II.2.14) További információ:
A II.2.7)szerinti időtartam naptári n.-ban és nem munkanapokban értendő. Részteljesítési hi:(II.2.4.pont
szerinti összemenny.min.25%-a(142 db), a részteljesítéssel érintett eszközöket AT határozza meg,úgy
hogy azoknak el kell érnie az előírt mennyiséget) a szerz.megkötésétől szám.legkésőbb 60.naptári napig,
végteljesítési hi:(minden további termék)legkésőbb a 120. naptári napig[részletesen KD-ban]
II.2.1)
Elnevezés: Speciális kommunikációt fejlesztő eszközök és fejlesztő szoftverek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33196200-2

További tárgyak:
48983000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1138 Budapest, Váci út 191.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Speciális kommunikációt fejlesztő eszközök és fejlesztő szoftverek:összesen 542db
1.Kapcsolóval aktiválható "dobókocka helyettesítő"eszköz 20db
2.Játék plüss állat:kapcsolóhoz csatlakoztatható,aktiválására mozog és hangot ad 20db
3.Felfújható játék:min1,max.4 kapcsoló segítségével bármely irányba irányítható,360fokos fordulatra is
képes 20db
4.Buborékfújó játék 20db
5.Többfunkciós játék:min.2 kül.kapcsolót lehessen csatlakoztatni hozzá,melyek segítségével min.2 kül.
játékmódot lehessen aktiválni 20db
6.Vibráló párna,kis jack csatlakozási lehetőséggel 20db
7.Platform zenei hangok létrehozására:iPad-hez csatlakoztatható,kül.hangszerek hangjának
megszólaltatására alkalmas,hordozható 10db
8.Világító,érintésre változó fényű,forgó plazma golyó 20db
9.Hanggal/csatlakoztatható kapcsolóval működtethető játék:zenél,vibrál és világít 20db
10.Nagy méretű rajztálca:A3,lekerekített élű,világító fénypanellel 10db
11.Lézeres csillag-projektor 10db
12.Nagyméretű,nagyszámlapú óra:hangjelzése opcionális,falra is szerelhető,nagyméretű vastag
számokkal,piros korong fogyásával mutatja az eltelt időt 40db
13.Két kapcsolóval/egérrel/érintő képernyővel használható kifestő szoftver 10db
14.ÁBC-s kifestő szoftver:érintőképernyővel/egérrel/két kapcsolóval használható 10db
15.Egyszerű kapcsolós játékokat tartalmazó szoftver:segíti a kapcsolóhasználat,vmint a követési technikák
gyakorlását 10db
16.Speciális nevelési igényű felhasználók számára kifejlesztett kapcsolós játékok: min.20db figyelemfelkeltő
animációs képet tartalmazzon egyszerű, hétköznapi tárgyakról 10db
17.Speciális nevelési igényű felhasználók számára kifejlesztett kapcsolós játékok:min.60 kül.,figyelemfelkeltő
animációt tartalmazzon 10db

18.Grafikai adatbázis min.3000 képi kommunikációs szimbólummal,melynek segítségével a felhasználó
professzionális kommunikációs kijelzőt/táblát készíthet 120db
19.Szoftvercsomag:írott szöveget és képi szimbólumokat beszéddé konvertálja,számítógéphozzáféréshez,távolsági kommunikációhoz,környezeti irányításhoz is kínáljon eszközöket 7db
20.Az egérhasználati készségeket fejlesztő tevékenységeket tartalmazó szoftver:elsősorban speciális
nevelési igényű felhasználóknak fejlesztettek ki 10db
21.Min.30szoftver-applikációból álló csomag:szemkövető rendszerrel történő számítógéphasználat kezdő
szintű elsajátítására fejlesztettek ki 10db
22.Szoftver:kapcsolós játékokat foglal magában,alapszintű felhasználók részére 10db
23.Min.20db,alap-és haladó közötti felhasználók számára kifejlesztett, kapcsolóhasználatot fejlesztő játékot
tartalmazó szoftver 10db
24.Min.15db,haladó felhasználók számára kifejlesztett,kapcsolóhasználatot fejlesztő játékot tart.szoftver
10db
25.Min.16db,két kapcsolós játékot tartalmazó szoftver:fejlesszék a két kapcsolós,ill.az ok és hatás felismerő
készségeket 10db
26.Min.10db,két kapcsolós játékot tartalmazó szoftver:segítsék fejleszteni a felhasználó felfedezési és
szkennelése készségeit 10db
27.Arckészítő szoftver:bármilyen tetszőleges arckép hozzáadható,kül.grafikai elemekkel kiegészíthető/
dekorálható 10db
28.Motiváló tevékenységeket tart.szoftver:vizuális készségek fejlesztésére (mozgó objektumok
elhelyezése,rögzítése és követése) 10db
29.Értékelő eszköz a felhasználó képességeinek felmérésére:a szemkövetési adatok rögzíthetőek és
elmenthetőek bármely applikációról 15db
30.Léggömb pukkasztó szoftver:egér/érintő képernyő/kapcsoló használatával rá kell kattintania a
mozgásban lévő léggömbökre 10db
31.Szoftver GoTalk kommunikátorokhoz:segítségével egyedi napirendi kártyákat lehessen szerkeszteni
beszélőkhöz (beszédkészítő eszközökhöz) 20db
Ajánlattevő (AT)feladatát képezi az eszközök teljesítési helyszínre történő szállítása és üzembe
helyezése.AT köteles az eszközökhöz magyar nyelvű használati útmutató v.magyar nyelvű leírást AK rend.re
bocsátani.A szoftverek kizárólag jogtiszták lehetnek és AT-nek biztosítania kell azok AK általi jogtiszta
használatát.A beszerezni kívánt eszközök részletes elvárt paramétereit a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 1.9.2.-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú
„MONTÁZS projekt - A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások
hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt
II.2.14) További információ:
A II.2.7)szerinti időtartam naptári n.-ban és nem munkanapokban értendő. Részteljesítési hi:(II.2.4.pont
szerinti összmenny.min.25%-a(136 db), a részteljesítéssel érintett eszközöket AT határozza meg,úgy
hogy azoknak el kell érnie az előírt mennyiséget) a szerz.megkötésétől szám.legkésőbb 60.naptári napig,
végteljesítési hi:(minden további termék)legkésőbb a 120. naptári napig[részletesen KD-ban].
II.2.1)
Elnevezés: Speciális kommunikációt segítő számítástechnikai kiegészítő eszközök
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30230000-0

További tárgyak:
30213200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1138 Budapest, Váci út 191.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Speciális kommunikációt segítő számítástechnikai kiegészítő eszközök: összesen 132 db
1.Billentyűzet minimum 60 db minimum 2,5cm széles, négyzet alakú billentyűvel, amely a betűk nagybetűs
változatát tartalmazza 5db
2.Speciális billentyűzet. Kemény, világos billentyűk hatalmas kisbetűkkel. Más-más színű billentyűzetek
jelölik a betűket, a számokat, az írásjeleket, illetve a tevékenységeket 10db
3.Kontrasztos, nagybetűs, nagyméretű, USB portos speciális billentyűzet, a hozzá tartozó
billentyűzetvédővel. Minimum 2 cm széles billentyűk 10db
4.Billentyűzet kifejezetten azok számára, akiknek látássérülésük van vagy gyengén látók. Sárga billentyűkön
fekete gombok 10db
5.Egérkiváltó joystick. 3 fej, USB port. A kurzor sebességét és irányát is lehessen szabályozni. A joystick
karjára különböző fogású markolatokat lehessen illeszteni. 30db
6.Egérkiváltó joystick, USB és PS2 porttal. Jobb és balkezes funkció. 10db
7.Speciálisan kialakított hanyattegér minimum 50 mm-es golyóval, USB csatlakozóval. Jobb és bal kézzel is
használható 10db
8.Joystick iPad-hez. Vezeték nélkül kapcsolódik az iPad-hez Bluetooth 2.1-gyel. Az iPad minden
funkciójához hozzáférést biztosít (appok, zene, média stb.). 10db
9.Kis méretű, szemkövetéssel vezérelhető hardware. Tegye lehetővé a felhasználó számára, hogy a
szemével irányítson/kezeljen egy laptopot vagy kis képernyős asztali számítógépet. 35db
10.Komplex, nagy képernyős, szemmel és érintőképernyőn keresztül is működtethető kommunikációs
készülék. 2db
Ajánlattevő feladatát képezi az eszközök teljesítési helyszínre történő szállítása és üzembe helyezése.
Ajánlattevő köteles az eszközökhöz magyar nyelvű használati útmutatót vagy magyar nyelvű leírást
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
A beszerezni kívánt eszközök részletes elvárt paramétereit a közbeszerzési dokumentumok (a
továbbiakban: „KD”) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 1.9.2.-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú
„MONTÁZS projekt - A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások
hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt
II.2.14) További információ:
A II.2.7)szerinti időtartam naptári n.-ban és nem munkanapokban értendő. Részteljesítési hi:(II.2.4.pont
szerinti összmenny.min,25%-a(33 db), a részteljesítéssel érintett eszközöket AT határozza meg,úgy hogy
azoknak el kell érnie az előírt mennyiséget) a szerz.megkötésétől szám.legkésőbb 60.naptári napig,
végteljesítési hi:(minden további termék)legkésőbb a 120. naptári napig[részletesen KD-ban].
II.2.1)
Elnevezés: Speciális tartó- és hordozóeszközök
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33196200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1138 Budapest, Váci út 191.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Speciális tartó- és hordozóeszközök: összesen 1020 db
1.Állítható érintőmonitor tartó kar. Egy mozdulattal lehet állítani az LCD-t, négy irányba. 30db
2.Laptoptámasz állítható állvánnyal. Szemkövető rendszerrel felszerelt laptopok használatához. A laptop
billentyűzet része szabadon dönthető a segítségével, a monitor pedig szem magasságba emelhető. 10db
3.Kapcsolótartó, flexibilis részekkel, gégecsővel, gömbcsuklókkal. Speciális kapcsolók rögzítésére,
elhelyezésére. Hossz: minimum 45cm. 40db
4.Kapcsolótartó, flexibilis részekkel, gégecsővel, gömbcsuklókkal. Speciális kapcsolók rögzítésére,
elhelyezésére. Hossz: minimum 30cm. 40db
5.Kapcsolótartó, flexibilis részekkel, gégecsővel, gömbcsuklókkal. Speciális kapcsolók rögzítésére,
elhelyezésére. Hossz: minimum 15cm. 40db
6.Alátét nagy méretű kapcsolók (pl. Big Switch), kommunikátorok rögzítéséhez. Nagy teherbírás. 90db
7.Alátét a Large Smoothie, a Small Smoothie Switch és a Jelly Bean Switch kapcsolók rögzítéséhez. Nagy
teherbírás. 90db
8.Univerzális merev állvány kapcsolókhoz. Egy emelőrúd/kar feszíti meg az összes csuklót, és rögzíti ezáltal
a kapcsolók pozícióját. 60db
9.Univerzális merev állvány kapcsolókhoz. Egy tekerhető markolattal lehessen fokozatosan rögzíteni a
kapcsolók pozícióját. 60db
10.Masszív műanyag rögzítőtányér iSwitch és Plug and Play USB Switch eszközök rögzítéséhez. 20db
11.Állítható kapcsolórögzítő, állítható sínnel. Lehetővé tegye különböző típusú kapcsolók (pl. it-Switch (kicsi),
Smoothie Switch (kicsi), iSwitch) karra és a kézfejre rögzítését. 40db
12.Flexibilis, 3-fonalú iPad rögzítő iPad Air 2 típushoz. Asztalra állítható változatban. 20db

13.Flexibilis, 3-fonalú iPad rögzítő iPad Air 2 típushoz. Asztalhoz, kerekesszékhez rögzíthető változatban.
20db
14.Jól állítható, kerekesszékre vagy más ülőeszközre, székre rögzíthető tablettartó 10" tabletekhez. 90db
15.Jól állítható kerekesszékre vagy más ülőeszközre, székre rögzíthető tablettartó 7" tabletekhez. 60db
16.Jól állítható kerekesszékre vagy más ülőeszközre, székre rögzíthető telefontartó Smartphone-hoz. 10db
17.Nyakba, illetve vállra akasztható hordozótáska iPad-ekhez. Csak Big Grips iPad Frame-mel együtt
használható. 10db
18.Ipad védőtok kézi fogantyúval iPad Air2 típushoz. 10db
19.Víz-, por- és ütésálló védőtok iPad Air2 típushoz. 10db
20.Víz-, por- és ütésálló védőtok iPad Mini típushoz. 10db
21.Kapcsolók és kommunikátorok megfelelő felerősítéséhez, rögzítéséhez használatos speciális alátétek
egy csomagban. 180db
22.Kerékpárra vagy kerekesszékre rögzíthető telefontartó, állítható bölcső tartóval. 20db
23.Tartó és szállító eszköz BIGmack, BIG Step-by-Step, SuperTalker eszközökhöz, vállra akasztható,
állítható pánttal. 30db
24.Little Step-by-step szállítására kifejlesztett, derékra szerelhető tartó öv. Hossza állítható legyen. 30db
Ajánlattevő feladatát képezi az eszközök teljesítési helyszínre történő szállítása és üzembe helyezése.
Ajánlattevő köteles az eszközökhöz magyar nyelvű használati útmutatót vagy magyar nyelvű leírást
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
A beszerezni kívánt eszközök részletes elvárt paramétereit a közbeszerzési dokumentumok (a
továbbiakban: „KD”) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 1.9.2.-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú
„MONTÁZS projekt - A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások
hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt
II.2.14) További információ:
A II.2.7)szerinti időtartam naptári n.-ban és nem munkanapokban értendő. Részteljesítési hi:(II.2.4.pont
szerinti összmenny.min.25%-a(255 db), a részteljesítéssel érintett eszközöket AT határozza meg,úgy

hogy azoknak el kell érnie az előírt mennyiséget) a szerz.megkötésétől szám.legkésőbb 60.naptári napig,
végteljesítési hi:(minden további termék)legkésőbb a 120. naptári napig[részletesen KD-ban].
II.2.1)
Elnevezés: Tartást segítő eszközök
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33196200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1138 Budapest, Váci út 191.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tartást segítő eszközök: összesen 190 db
1.Tapadókorongos kapaszkodó. Nagy tapadó korongok (minimum 70mm, maximum 100mm). 30db
2.Párnázott kézrögzítő, amely alkalmas az alkar stabilizálására az erre kialakított tépőzárakkal. Hossza
állítható, fogantyúi bármilyen szögben forgathatóak. 10db
3.Könyökrögzítő, amely stabilizálja az alkart tépőzárak segítségével, miközben a kézfejeket szabadon
hagyja, így lehetővé téve a funkcionális tevékenységek végzését. 10db
4.Vízszintes karrögzítő elsősorban azon felhasználók számára, akik könnyebben tudnak fogni/markolni lefelé
fordított tenyérrel. 10db
5.Csuklórögzítő a biztosabb kéztartás, illetve a kézpozíció megtartása érdekében. 10db
6.Szögletes alakú csúszásgátló alátét. 120db
Ajánlattevő feladatát képezi az eszközök teljesítési helyszínre történő szállítása és üzembe helyezése.
Ajánlattevő köteles az eszközökhöz magyar nyelvű használati útmutatót vagy magyar nyelvű leírást
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
A beszerezni kívánt eszközök részletes elvárt paramétereit a közbeszerzési dokumentumok (a
továbbiakban: „KD”) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 1.9.2.-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú
„MONTÁZS projekt - A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások
hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt
II.2.14) További információ:
A II.2.7)szerinti időtartam naptári n.-ban és nem munkanapokban értendő. Részteljesítési hi:(II.2.4.pont
szerinti összmenny.min.25%-a(48 db), a részteljesítéssel érintett eszközöket AT határozza meg,úgy hogy
azoknak el kell érnie az előírt mennyiséget) a szerz.megkötésétől szám.legkésőbb 60.naptári napig,
végteljesítési hi:(minden további termék)legkésőbb a 120. naptári napig[részletesen KD-ban].
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő),
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: „Kr.”) 1-8., 10. és 12-16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatában
a Kr. II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell
benyújtania.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevőnek arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó által kitöltött egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati
kötelezettségének. A Kr. 15.§ (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek
nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatot nyújt be.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III.
fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya
alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján kizárja azt a gazdasági szereplőt, aki részéről
a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett
kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata,
vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése
szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását
megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen
igazolják a megbízhatóságát. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai
közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. [Kbt. 64. § (1)-(2) bek.]
Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 69. § (11) bekezdését.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében,
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, abban az esetben nemleges tartalmú nyilatkozatot kérjük csatolni az
ajánlatba.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Valamennyi rész tekintetében irányadó:

P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján
ajánlattevő köteles becsatolni bármely, a nyilatkozattétel időpontjában aktív, a vizsgált időszak alatt
le nem zárt pénzforgalmi számláját vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot, melyben
az alábbi adatok szerepelnek:
- számlavezető pénzügyi intézmény neve és székhelye,
- számlanyitás dátuma,
- a vezetett számla száma,
- arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző két évben (24
hónap) ajánlattevő számláján 30 napon túli sorba állított tétel előfordult-e.
Amennyiben ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított két
éven belül jött létre, illetve kezdte meg működését, úgy ajánlatkérő elfogadja az ezen időszakból
származó, fentiek szerinti igazolást is, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő
sorba állítás alatt a pénzforgalmi szolgáltatásnyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25.
pontja szerinti fogalmat érti.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr. II. fejezetének megfelelően, az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek. Ajánlatkérő a Kr. 2 § (5) bekezdésében
foglaltak alapján a P.1. pont szerinti alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az
érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdésében foglaltak
irányadók, továbbá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban az érintett kapacitást
biztosító szervezet(ek)nek vagy személy(ek)nek az alkalmassági feltételek vonatkozásában
csak azokról kell nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának
igazolásához.
Minősített ajánlattevők vonatkozásában Ajánlatkérő a Kr. 19. § (7) bekezdése szerinti igazolást is
elfogadja.
Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást,
amely az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr.
IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelménynek.
Ajánlattevőnek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetnek
- ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívása alapján - nyilatkoznia kell, hogy a benyújtott számlavezető pénzügyi intézménytől származó - nyilatkozatokon szereplő pénzforgalmi számlákon
kívül további pénzügyi intézménynél nincsen vezetett pénzforgalmi számlája, valamint, hogy
valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye nyilatkozatát benyújtotta.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi rész tekintetében irányadó:
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
P.1. bármely, a nyilatkozattétel időpontjában aktív, a vizsgált időszak alatt le nem zárt pénzforgalmi
számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított két évben (24 hónap) (vagy
amennyiben ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított két
éven belül jött létre, illetve kezdte meg működését, úgy ettől az időponttól kezdődően az eljárást
megindító felhívás feladásának napjáig terjedő időszakban) 30 napon túli sorban állás előfordult.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek akként,
hogy a P.1 pontban előírt alkalmassági szempont esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül
csak egy felel meg az előírásoknak.
Több részre történő ajánlat benyújtása esetén az adott részhez kapcsolódó alkalmassági feltétel
teljesülését ajánlatkérő külön-külön vizsgálja, vagyis az egyes részek tekintetében előírt feltételeket
nem összeadva kell teljesíteni.
Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest a jelen pontban szigorúbban állapította meg az alkalmassági
követelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Valamennyi rész tekintetében irányadó:

M.1: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján
az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 (három) év
(36 hónap) legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti, az alkalmassági minimumkövetelmények
körében előírt referenciáinak ismertetése, az alábbi információk feltüntetésével:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe;
- a szerződés tárgya, rövid ismertetése (olyan részletességű leírása, amely alapján az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető,
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja - év, hónap, nap szerinti bontásban),
- a szerződés tárgyának az alkalmassági minimumkövetelmények körében előírtak szerinti
mennyisége,
- kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége, továbbá
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákat a Kr. 22. § (1) bekezdésének megfelelően kell igazolni, ajánlattevő (közös
ajánlattevő) illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Részteljesítés esetén a részteljesítéssel érintett adatokat szükséges rendelkezésre bocsátani.
A Kr. 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell
legalább a fentiekben előírt adatokat.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr. II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek. Ajánlatkérő a Kr. 2 § (5) bekezdésében
foglaltak alapján az M.1/1. és M.1/2. pont szerinti alkalmassági követelmény előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdésében foglaltak
irányadók, továbbá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban az érintett kapacitást
biztosító szervezet(ek)nek vagy személy(ek)nek az alkalmassági feltételek vonatkozásában
csak azokról kell nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának
igazolásához.
Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást,
amely az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr.
IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a
szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától
visszafelé számított megelőző 3 (három) évben (36 hónapban) egy vagy több szerződésből
származó:
1.rész vonatkozásában:
M.1. legalább 573 db darabot elérő, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,
kapcsolók szállítása tárgyú referenciával.
2.rész vonatkozásában:
M.2. legalább 135 darabot elérő, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,
kommunikációt támogató speciális applikációkkal telepített tabletek szállítása tárgyú referenciával.
Speciális applikációkkal telepített tabletek alatt ajánlatkérő az olyan eszközöket érti, amelyek
segítik különböző augmentatív és alternatív kommunikációs módok elsajátítását és alkalmazását.
Szoftvereik által segítik a kommunikációjukban akadályozott személyek életvitelét, tanulását,
tanítását erre kifejlesztett funkciókkal.
3.rész vonatkozásában:
M.3. legalább 423 darabot elérő, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,
kommunikátorok szállítása tárgyú referenciával.
4.rész vonatkozásában:
M.4. legalább 406 darabot elérő, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, speciális
kommunikációt fejlesztő eszközök és/vagy szoftverek szállítása tárgyú referenciával.
Speciális kommunikációt fejlesztő eszközök és szoftverek alatt ajánlatkérő az olyan eszközöket
érti, amelyek segítik különböző augmentatív és alternatív kommunikációs módok elsajátítását és
alkalmazását, illetve segítik a kommunikációjukban akadályozott személyek életvitelét, tanulását,
tanítását erre kifejlesztett funkciókkal.
5.rész vonatkozásában:

M.5. legalább 99 darabot elérő, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, speciális
kommunikációt segítő számítástechnikai kiegészítő eszközök szállítása tárgyú referenciával.
Speciális kommunikációt segítő számítástechnikai kiegészítő eszközök alatt ajánlatkérő az
olyan eszközöket érti, amelyek segítik különböző augmentatív és alternatív kommunikációs
módok, számítógép-használat elsajátítását és alkalmazását, illetve segítik a kommunikációjukban
akadályozott személyek életvitelét, tanulását, tanítását erre kifejlesztett funkciókkal.
6.rész vonatkozásában:
M.6. legalább 765 darabot elérő, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, speciális
tartó- és/vagy hordozóeszközök szállítása tárgyú referenciával.
Speciális tartó- és hordozóeszközök eszközök alatt ajánlatkérő az olyan eszközöket érti, amelyek
segítik a kommunikációjukban akadályozott személyek életvitelét, tanulását, tanítását erre
kifejlesztett funkciókkal.
7 rész vonatkozásában:
M.7. legalább 142 darabot elérő, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, egyéb
tartást segítő eszközök szállítása tárgyú referenciával.
Egyéb tartást segítő eszközök alatt ajánlatkérő az olyan eszközöket érti, amelyek segítik a
kommunikációjukban akadályozott személyek életvitelét,erre kifejlesztett funkciókkal.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Több részre történő ajánlat benyújtása esetén az adott részhez kapcsolódó alkalmassági feltétel
teljesülését ajánlatkérő külön-külön vizsgálja, vagyis az egyes részek tekintetében előírt feltételeket
nem összeadva kell teljesíteni.
Ajánlatkérő elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak [az ajánlati felhívás feladását megelőző három év (36 hónap)] alatt
befejezett, de legfeljebb az ajánlati felhívás feladását megelőző hat éven (72 hónapon) belül
megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő (a továbbiakban: „AK”) a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest a jelen pontban szigorúbban állapította meg az
alkalmassági követelményeket.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést megerősítő biztosítékok:késedelmi-, ,meghiúsulási kötbér,jótállás [részletesen a KDban].AK előleget nem biztosít. Ajánlattétel,szerződés, kifizetés pénzneme HUF. AK az ellenszolgáltatást
szerződésszerű,igazolt teljesítést követően,a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül
átutalással fizeti meg,a KD-ban részletezettek szerint (figyelemmel a Kbt.135.§(1),(6)bek.,Ptk.6:130.§(1)(2)bek.,6:155.§ (1)bek.,,ÁFAtv. előírásaira). A közbeszerzés támogatásból kerül finanszírozásra,
intenzitás:100%, a projekt utófinanszírozott, a 272/2014. (XI.5.) Korm.rend. előírásai is megfelelően
alkalmazandók.
1 db. részszámla: II.2.14.pont szerinti résztelj. határidőig (60nap) leszállított termékekre, végszámla:a
II.2.14.pont szerinti végtelj. határidőig (120nap) leszállított, v.mennyi fennmaradó termékre, az adott
teljesítéssel érintett eszközök ellenértékére vonatkozóan (Kbt. 135.§ (5)bek)[részletesen a KD-ban].
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/07/23 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., 1138 Budapest, Váci út 191. II. emelet (EFOP 1.9.2.
MONTÁZS projekt Hálózatfejlesztési munkacsoport, 2036. szoba)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében
meghatározottak szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek (AT) vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az I.3. pont szerinti címen az ajánlattételi határidő
lejártáig.A KD a fenti oldalról előzetes regisztrációt követően tölthető le.
2.Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (5) bek.-nek megfelelő és a KD mellékletét képező
felolvasólapot kitöltve, és az AT eredeti nyilatkozatát a Kbt.66.§(2)bek.-re vonatkozóan.

3.AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(4) bek. szerint és részenként külön-külön a
Kbt.66.§(6)bek.szerint,és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkről,megadva
a Kbt.65.§(7) bek-ben előírt adatokat. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
4.Az ajánlathoz az ajánlattétellel érintett részek tekintetében csatolni kell a KD mellékletét képező
árrészletezőt kitöltve(megjelölve a megajánlott termék konkrét típusát és származási helyét is).Az
AT-nek szakmai ajánlat keretében csatolnia kell a megajánlott termékek műszaki specifikációnak
való megfelelősége bemutatását,melyet az árrészletezőben kell megadni olyan részletességgel,hogy
abból egyértelműen megállapítható legyen a megajánlott termékek műszaki követelményeknek való
megfelelősége.Érvénytelen az ajánlat,ha a megajánlott termékek leírása alapján nem felelnek meg a
műszaki specifikációban szereplő műszaki követelményeknek.
5.Az ajánlatot 1eredeti pld-ban papíron és az ajánlat szkennelt pld-át (jelszó nélkül olvasható (de
nem módosítható -pdf. v.azzal egyenértékű file formátumban)) tartalmazó 1db elektronikus másolati
példányban zárt,roncsolás mentes borítékban/dobozban kell benyújtani,amelyen az„Ajánlat-EFOP
1.9.2.-VEKOP-16-2016-00001 projekt keretében augmentatív és alternatív kommunikációt (AAK)
és speciális életvitelt segítő eszközök beszerzése-Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható
fel”feliratot kell feltüntetni.
6.Több AT közösen is tehet ajánlatot.Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT által
aláírt nyilatkozatot csatolni kell arról,hogy nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállalnak az AK felé.A közös AT-k kötelesek maguk közül egy,a
közbeszerzési eljárásban a közös AT-k nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.A közös AT-k
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését
[Kbt.35.§(2)-(3)bek.]A közös AT-k személye az eljárás ideje alatt nem változhat.AK kizárja a
Kbt.35.§(9)bek.alapján projekttársaság létrehozását mind önálló,mind közös AT-k tekintetében.
7.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát v.a
2006.éviV.tv.9.§(3)bek. szerinti aláírás-mintáját,ill. meghatalmazás esetén meghatalmazást.
8.AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
9.AK a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját nem alkalmazza.
10.Az ajánlatok értékelési szempontja valamennyi rész esetében a legalacsonyabb ár a
Kbt.76.§(5)bek.alapján.
11.Nyertes AT-nek-2.,3.és4.rész esetében-a szerz.kötés időpontjára cégszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról,hogy az általa megajánlott szoftverek értékesítésére vonatkozóan hivatalos
viszonteladói (hivatalos forgalmazói) jogosultsággal rendelkezik,és az általa megajánlott szoftverek
jogtiszták,ill. az általa megajánlott kommunikációt támogató speciális applikáció jogtiszta.
12.AK felhívja az AT-k figyelmét,hogy az ajánlatok elbírálása során a Kbt.81.§(5)bek.szerint jár el.
13.Eljárásban közreműködő FAKSZ:dr. Balogh Edina, lajstromsz.:00119.
14.A II.1.5.,II.2.6.pontok kitöltése azért történt,hogy a hirdetmény feladható legyen a
Kiadóhivatalnak.
15.A III.2.2)pontban meghat.jótállás időtartama 12hónap,mely a termékek és az applikációval
telepített termékek vonatkozásában az üzembe helyezett és működőképes állapotban AKrészére
történő átadásának napján,a szoftverek vonatkozásában a licenc kulcsok AKrészére történő
átadásának napján kezdődik.
16.A II.2.14)pontokban megjelölt mennyiségeknél törtszám esetén felefelé történt a kerekítés
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:

E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen
Működő Nonprofit Részvénytársaság (5916/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK02451
Postai cím: Alföldi utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Krisztina (FAKSZ lajstromszám:00458)
Telefon: +36 14596940
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhető a következő címen: https://electool.com:443/sourcingtool/public.html?
wId=8a7031c37e2c832b74740ff53ec74ff7 (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK02451
Postai cím: Alföldi u. 7. 211-es szoba
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Darai Orsolya Györgyi
Telefon: +36 1 4596787
E-mail: daraio@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK02451
Postai cím: Alföldi u. 7. 211-es szoba
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország:
Kapcsolattartó személy: Darai Orsolya Györgyi
Telefon: +36 1 459 6787
E-mail: daraio@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
x Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://electool.com:443/sourcingtool/
public.html?wId=8a7031c37e2c832b74740ff53ec74ff7 (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K1880 Homlokrakodó gépek beszerzése
Hivatkozási szám: K1880
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
43250000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
K1880 Homlokrakodó gépek beszerzése
1. rész: 1 db homlokrakodógép
2. rész: 1 db 4 m3 kanalú homlokrakodógép
3. rész: 1 db teleszkópos homlokrakodógép beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok

x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 1 db homlokrakodógép beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
43250000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ
(PRHK) 2039 Pusztazámor, külterület Hrsz.: 073
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
K1880 Homlokrakodó gépek beszerzése
A további közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban rögzített műszaki
alapkövetelményeknek megfelelő 1 db homlokrakodógép beszerzése.
A beszerzésre vonatkozó részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt az 1. rész tekintetében 600.000,- HUF, ajánlati biztosíték
nyújtásához köti. A Kbt. 54.§ alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető.
- az ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett HUF: 10102093-05086900-05000005 (IBAN:
HU11-10102093-05086900-05000005 SWIFT: BUDAHUHB) számú számlájára történő befizetéssel úgy,
hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A
közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését és a rész számát („K1880 Homlokrakodó gépek
beszerzése" 1. rész) fel kell tüntetni.
A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti
vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt
eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia
kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon
számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja
- pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben,
ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garanciával illetve kötelezvénnyel
nyújtja, az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A bank vagy biztosító által vállalt
garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő
- mint Kedvezményezett - nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő)
nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító
nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletezte az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának és
igazolásának módját.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Jótállás ideje (min. 24 hónap max. 60 hónap) 20
2 3. Szállítás határideje (max. 110 munkanap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 110
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés: 1- 10 pont között
Ajánlatkérő az első és harmadik részszempontot a fordított arányosítás a második résszempontot az
egyenes arányosítás módszere szerint értékeli. Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdését alkalmazza a 2. és 3.
résszempont esetén, mely a közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.
II.2.1)
Elnevezés: 4 m3 kanalú homlokrakodó
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
43250000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ
(PRHK) 2039 Pusztazámor, külterület Hrsz.: 073
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
K1880 Homlokrakodó gépek beszerzése
A további közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban rögzített műszaki
alapkövetelményeknek megfelelő 1 db 4 m3 kanalu homlokrakodó beszerzése
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 600.000,- HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A Kbt. 54.§
alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető.
- az ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett HUF: 10102093-05086900-05000005 (IBAN:
HU11-10102093-05086900-05000005 SWIFT: BUDAHUHB) számú számlájára történő befizetéssel úgy,
hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A
közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését („K1880 Homlokrakodó gépek beszerzése " 2.
rész) fel kell tüntetni.
A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti
vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt
eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia
kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon
számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja
- pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben,
ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garanciával illetve kötelezvénnyel
nyújtja, az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A bank vagy biztosító által vállalt
garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő
- mint Kedvezményezett - nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő)
nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító
nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletezte az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának és
igazolásának módját.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Jótállás ideje (min. 24 hónap max. 60 hónap) 20
2 3. Szállítás határideje (max. 110 munkanap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 110
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés: 1- 10 pont között
Ajánlatkérő az első és harmadik részszempontot a fordított arányosítás a második résszempontot az
egyenes arányosítás módszere szerint értékeli. Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdését alkalmazza, mely a
közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.
II.2.1)
Elnevezés: 1 db Teleszkópos homlokrakodó beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
43250000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ
(PRHK) 2039 Pusztazámor, külterület Hrsz.: 073
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
K1880 Homlokrakodó gépek beszerzése
A további közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban rögzített műszaki
alapkövetelményeknek megfelelő 1 db Teleszkópos homlokrakodó beszerzése.
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 400.000,- HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A Kbt. 54.§
alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető.
- az ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett HUF: 10102093-05086900-05000005 (IBAN:
HU11-10102093-05086900-05000005 SWIFT: BUDAHUHB) számú számlájára történő befizetéssel úgy,
hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A
közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését („K1880 Homlokrakodó gépek beszerzése" 3.
rész ) fel kell tüntetni.

A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti
vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt
eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia
kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon
számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja
- pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben,
ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garanciával illetve kötelezvénnyel
nyújtja, az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A bank vagy biztosító által vállalt
garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő
- mint Kedvezményezett - nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő)
nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító
nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletezte az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának és
igazolásának módját.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Jótállás ideje (min. 24 hónap max. 60 hónap) 20
2 3. Szállítás határideje (max. 110 munkanap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 110
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés: 1- 10 pont között
Ajánlatkérő az első és harmadik részszempontot a fordított arányosítás a második résszempontot az
egyenes arányosítás módszere szerint értékeli. Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdését alkalmazza a 2. és a
3. résszempont esetén, mely a közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
Az igazolás módja (előzetes igazolás, ajánlatban nyújtandó be):
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem
állása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 3.§ szerinti módon az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek külön-külön) a Kr. II. fejezetének megfelelően az EEKD
ajánlatba történő benyújtásával kell előzetesen igazolnia a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok fenn nem állását a rendelet 4. § (1), (3) és (4), 6. § (1)-(2), valamint 7. §
előírásai szerint.
Az EEKD kitöltésére megfelelően irányadó az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016. január 5.)
végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani ajánlatában a Kbt. 62. §ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdés alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az
alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti arra vonatkozó
nyilatkozatát kell benyújtani, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot akkor is be
kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését,
valamint abban az esetben is be kell nyújtani, amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési szerződés
teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
Az igazolás módja (utólagos igazolás, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására
nyújtandó be):
A Kr. 1. § (2) bekezdése és a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a kizáró
okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az előírt kizáró okok fenn nem
állását a Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében a Kr. III. Fejezet 8. §
szerint, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében a 10. § szerint
kell igazolni, valamint a 12. § alapján is igazolható.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ib)
alpontjában, valamint a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint.
Az Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. III. fejezete szerinti igazolás(oka)t,
amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül
hozzáfér a III. fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági
szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások és
adatbázisok valóságtartalmának ellenőrzése érdekében a Kr. rendelet VI. Fejezetében foglaltaknak
megfelelően jogosult eljárni.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtandó nyilatkozatoknak/igazolásoknak a jelen
ajánlati felhívás feladásának dátumát [lásd VI.5) pont] nem megelőző keltezésűnek kell lennie.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. Ajánlattevőnek a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő saját
vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli
jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét kell benyújtania. Amennyiben a
kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az eredménykimutatást
ajánlatkérő ellenőrzi, mely esetben annak benyújtása nem kötelező.
Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a
vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése
alapján működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (homlokrakodógép szállítása) származó nettó
árbevételről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozattal kell igazolni, attól függően, hogy ajánlattevő mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben ajánlattevő az előírt beszámolóval, vagy árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan
jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdés, 2. § (5) bekezdése és (3) bekezdés
alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri
a formanyomtatvány IV. rész alfa szakasz kitöltését.
A 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. § (5) bekezdésének megfelelő irat benyújtására
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1.) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a jelen
felhívás közzétételét megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójának eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás előtti eredménye
legalább kettő évben nem volt negatív.
Amennyiben az ajánlattevő a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó
beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, ha működésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri
(működésének ideje alatt összesen) az alábbi összeget:
- az 1. rész esetében homlokrakodó gép szállításából 30 millió Ft
- a 2. rész esetében homlokrakodó gép szállításából 30 millió Ft
- a 3. rész esetében homlokrakodó gép szállításából 20 millió Ft
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) és (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Amely alkalmassági követelmények értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) Az ajánlattevőnek be kell nyújtania
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (1) bekezdés a) és (1.a) bekezdés
a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb homlokrakodógép szállítására
vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciák ismertetését, melynek legalább az alábbiakat kell
tartalmaznia:
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával),
- a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe)
- a szolgáltatás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen),
- a ellenszolgáltatás nettó összegét (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a
referenciaigazolásban szerepelnie kell az ajánlattevő saját teljesítéséért kapott ellenszolgáltatás
nettó összegének),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a
formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolása a formanyomtatvány IV.
rész alfa szakasz kitöltésével tehető meg.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a
formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolása a formanyomtatvány IV.
rész alfa szakasz kitöltésével tehető meg.
A 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1) bekezdésének megfelelő iratok (nyilatkozatok)
benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
az ajánlati felhívás feladásának napját (VI.5. pont) megelőző három évben (vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) összesen, szerződésszerűen és az előírásoknak
megfelelően teljesített az 1. és 2. rész esetében homlok rakodógép szállítására vonatkozó
referenciával, amelynek az értéke eléri a nettó 30 millió forintot, a 3. rész esetében pedig a nettó 20
millió forintot.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét saját forrásból biztosítja.
Az ellenérték megfizetésére a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bekezdései és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak irányadóak.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződéskötés valutaneme forint (HUF).
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes közös ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását a
szerződés teljesítése érdekében.
Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási köbért köt ki.
A szerződést biztosító kötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat, különösen a kötbérek mértékét és
vetítési alapját, a dokumentáció mellékleteként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. I. emeleti
tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki regisztrál a jelen felhívás I.3.
Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton
3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint
4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges
5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot kell csatolni.
6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint
7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan
Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
8) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási
címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját vagy adott esetben meghatalmazást, a
dokumentációban előírt formában
9) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7), a 66.§ (2), (4) bekezdés és a
(6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is
benyújtandó
10) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek és a Kbt. 47.§ (2) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani
11) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában
12) Az ajánlatot és mellékleteit zárt, sértetlen csomagolásban 1 db papír alapú eredeti példányban
és 1 db arról készült másolatban elektronikus adathordozón (*.jpeg vagy *.pdf,) kell benyújtani.
13) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie (le kell töltenie) az ajánlattételi
határidő lejártáig. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a regisztrált gazdasági szereplők részére
elektronikus úton küldi meg az eljárás során, a regisztrációkor megadott elérhetőségen
14) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját
15) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
16) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§
szerinti iratokat csatolni kell. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
17) Amennyiben Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági
szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11)
bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy melyik tényt,
adatot kíván így igazolni, és hogy mi az ezen tényt, adatot tartalmazó ingyenes, a magyar nyelven
rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

18) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos
Kbt. és végrehajtási rendeleti az irányadók
19) Ajánlatkérő az eljárásban ajánlati biztosítékot ír elő a II.2.4. pont szerint.
20) IV.2.6) pontban megadott 1 hónap, 30 naptári napot jelent.
21) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dinócsik Tünde Mónika lajstromszáma: 00472
22.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, arra, hogy a megajánlott termék és gyártójának
megnevezése szakmai ajánlatnak minősül.
23. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§(3a) bekezdésére hivatkozva Ajánlatkérő a referencia
igazolás értékének megadását kérte, mivel nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre
a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának
megítélésére alkalmazható.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen
Működő Nonprofit Részvénytársaság (5921/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK02451
Postai cím: Alföldi utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Krisztina (FAKSZ lajstromszám:00458)
Telefon: +36 14596940
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhető a következő címen: https://electool.com:443/sourcingtool/public.html?
wId=fbe54d2730659df44a00253e7365d7f1 (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK02451
Postai cím: Alföldi u. 7., 211-es szoba
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1081
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Darai Orsolya Györgyi
Telefon: +36 14596787
E-mail: daraio@fkf.hu
Fax: +36 1596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK02451
Postai cím: Alföldi u. 7., 211-es szoba
Város: Budapest

NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1081
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Darai Orsolya Györgyi
Telefon: +36 1459 6787
E-mail: daraio@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K1854 Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Hulladékhasznosító Mű Üzemben üzemelő 5 db abszorber egység szervízelése
Hivatkozási szám: K1854
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
K1854 Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Hulladékhasznosító
Mű Üzemben üzemelő 5 db abszorber egység szervízelése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: K1854 Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Hulladékhasznosító Mű Üzemben üzemelő 5 db abszorber egység szervízelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű
1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
K1854 Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Hulladékhasznosító
Mű Üzemben üzemelő 5 db abszorber egység szervízelése.
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Hulladékhasznosító
Mű Üzemben (továbbiakban: HHM) üzemelő 5 db BHS SAP 28 ATOMIZER típusú abszorber egység
karbantartása szervízelése fix nettó 35.000.000 HUF keretösszegig, valamint nettó 15.000.000,- HUF
opciós rész értékben a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban részletezetteknek
megfelelően.
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 350.000,- HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti a Kbt. 54.§
alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető
- az ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett HUF: 10102093-05086900-05000005 (IBAN:
HU11-10102093-05086900-05000005 SWIFT: BUDAHUHB) számú számlájára történő befizetéssel úgy,
hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A
közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését (K1854 Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen
Működő Nonprofit Részvénytársaság Hulladékhasznosító Mű Üzemben üzemelő 5 db abszorber egység
szervízelése) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére/
átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles másolati
nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a képviselője/képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű
másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő
adatokat: befizetett/ átutalt összeg, a befizető/átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az
átutalás történt, továbbá az átutalás/befizetés időpontja
- pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben,
ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garanciával illetve kötelezvénnyel
nyújtja, az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A bank vagy biztosító által vállalt
garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő
- mint Kedvezményezett - nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő)
nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító
nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletezte az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának és
igazolásának módját.
Részajánlattételi lehetőség nem indokolt, mert egy osztatlan szolgáltatás nyújtása történik egy adott helyen.
Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a Kbt. 45.§ alapján helyszíni bejárásra.
Helyszíni bejárás Időpontja: 2018.április 24. 10:00 óra
Helyszíne: FKF Nonprofit Zrt., Budapest XV. ker., Mélyfúró u. 10-12. sz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 4. Üzemzavar elhárításra vállalt felvonulási idő (max. 14 munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opciós rész a megkötendő keretszerződés időtartama alatt a keretösszeg
kimerülését követően eseti megrendelésekkel kerülhet lehívásra nettó 15.000.000,-HUF összegig
a keretszerződés tárgya szerinti szolgáltatásra és alkatrészekre. Ajánlatkérő az opciós részt nem
köteles igénybe venni, illetve nem köteles teljes mértékben kimeríteni.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Árszempont részletezése: 1. Mindösszesen képzett alkatrész ár ssz: 30
2. Karbantartási, javítási tevékenység rezsióradíja ssz: 30
3. Üzemzavar elhárítási munkák rezsióradíja ssz: 20
Értékelés: 1 - 10 pont között
Ajánlatkérő az 1-4 részszempontot a fordított arányosítás szerint értékeli. Az ajánlati elemek értékelésére
vonatkozó módszerek részletes ismertetése a a közbeszerzési dokumentumokban.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1.§ - 16.§-ai
szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának
előzetes igazolása érdekében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell
a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. c) pontja alapján a
felhívás feladását megelőző három, mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, a teljes általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt időszakra vonatkozó árbevételi adatokkal azért nem
rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a működésének
ideje alatti teljes árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt árbevételi adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,
a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy
a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a
formanyomtatvány IV. rész alfa szakasz kitöltését.
A 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. § (5) bekezdésének megfelelő irat benyújtására
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1 Alkalmas az Ajánlattevő, ha a jelen felhívás (VI.5.
pont szerinti) feladását megelőző három, mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan
a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétele eléri összesen legalább a
20.000.000,- forintot.
Amennyiben az ajánlattevő a hirdetmény feladását megelőző három, mérleg-fordulónappal lezárt
üzleti évre vonatkozó árbevételi adattal azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését, az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, ha működésének
ideje alatt a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétele eléri vagy meghaladja a
10.000.000,- forintot.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) és (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a fenti követelménynek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. Az ajánlattevőnek nyilatkozatot
kell benyújtania a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (3) bek. a)
pontja és 3.a. bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 év
(vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebbenergetikai
létesítményben energetikai berendezéseken végzett szervízelési tevékenységről és/vagy
karbantartásról szóló pozitív visszaigazolású referenciáiról.
A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma és/vagy e-mail
címe)
- a teljesítés idejét (kezdés napja-befejezés napja),
- A szerződés mennyisége
- a szolgáltatás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy
a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a
formanyomtatvány IV. rész alfa szakasz kitöltésével.
A 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 21. § (3), a 22. § (1)-(2), valamint a 24.§ (3) bekezdésének
megfelelő iratok benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az
ajánlattevő(ke)t
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
ajánlati felhívás feladásának napját (VI.5. pont) megelőző 3 évben (vizsgált időszak alatt befejezett,
de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) összesen, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően
teljesített energetikai létesítményben min. 3 db energetikai berendezésen végzett szervízelési
tevékenységre és/vagy karbantartásra vonatkozó referenciával.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét saját forrásból biztosítja.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenérték megfizetése megrendelésenként a teljesítés igazolását követően, számla ellenében,
átutalással történik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1) bekezdése és a
Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak alapján a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően.
A szerződéskötés valutaneme forint (HUF).
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes közös ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását a
szerződés teljesítése érdekében.
Jótállás, késedelmi és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. I. emeleti
tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
2Azon gazdasági szereplőt tekinti Ajánlatkérő az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági
szereplőnek, aki a jelen felhívásban megadott elektronikus felületen regisztrál.
3A közbeszerzési dokumentumok vonatkozásában írásban kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt.
56.§ (1) bekezdés szerint.
4Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
5Közös Ajánlattevőknek a Kbt. 35.§-ban foglaltak és a közbeszerzési dokumentumokban előírtak
figyelembe vételével kell ajánlatukat benyújtani.
6Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a közbeszerzési dokumentumok szerinti Felolvasólapot
kell csatolni.
7Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan
Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
8Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási
címpéldányát, vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos által készített aláírás-mintáját vagy adott
esetben meghatalmazást, a közbeszerzési dokumentumokban előírt formában.
9Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7), a 66.§ (2), (4) bekezdés és a (6)
bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is be kell
nyújtani.
10Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek és a Kbt. 47.§ (2) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani.
11Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III.1.2), III.1.3) pontjaiban.
12Az ajánlatot és mellékleteit zárt, sértetlen csomagolásban 1 db papír alapú eredeti példányban
és 1 db arról készült másolatban elektronikus adathordozón (*.jpeg vagy *.pdf formátumban) kell
benyújtani.
13A közbeszerzési dokumentumokat legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie (le kell töltenie) az ajánlattételi határidő lejártáig. A
kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok átvételét visszajelző gazdasági
szereplők, és az érdeklődésüket jelzők részére elektronikus úton küldi meg.
14Ajánlatkérő az eljárásban ajánlati biztosítékot ír elő a II.2.4. pont szerint.
15Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
16Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a
cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A
nyilatkozat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.

17Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell
eljárni.
18Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dinócsik Tünde Mónika lajstromszáma:
0047219
19Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi
okot jelen eljárás során
20Amennyiben Ajánlattevő/alvállalkozó/alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a
felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69.§ (11) bek. szerint kíván tényt/
adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy melyik tényt/adatot kíván így igazolni. Nem magyar
nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű
fordításának benyújtását.
21Ajánlatkérő a II.2.7. pontjában megadott időtartam esetén az 1 hónapot 30 naptári napként
számolja.
Folytatás VI.4.3 pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § -nak
megfelelően.
VI.3 pont folytatása
22Az Ajánlattevő nyilatkozat kiállításával igazolja, hogy szerződéses partnerségi kapcsolatban áll a
gyártóval vagy a hazai képviselettel, valamint hozzáfér a gyári dokumentációkhoz és a berendezés
gyártója által jóváhagyott minőségű alkatrészekhez.
23.Az ajánlathoz kérjük csatolni a 2.a sz melléklet szerinti kitöltött árazatlan alkatrész- és rezsi
óradíjak táblázatot .pdf és és szerkeszthető formátumban is.
24Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok részét képező
2.a. sz. mellékletben megadott mennyiségek (gyakorisági tényezők) csak tájékoztató jellegűek,
melyek megadása az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében történt, az elszámolható költségek
alapját az egységárak képezik.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen
Működő Nonprofit Részvénytársaság (5976/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK02451
Postai cím: Alföldi utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Krisztina
Telefon: +36 14596940
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhető a következő címen: https://electool.com:443/sourcingtool/public.html?
wId=cb100f36362b59b9fbbbda905bbca9da (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK02451
Postai cím: Alföldi utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1081
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dinócsik Tünde (lajstromszám: 00472)
Telefon: +36 14596700-6346
E-mail: dinocsikt@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő ZF típusú váltószerkezet javítása
Hivatkozási szám: K1853
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50116300-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő ZF típusú váltószerkezet javítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő ZF típusú váltószerkezet javítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50116300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Nyertes Ajánlattevő telephelye(i)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összességében fix nettó 22.400.000 Ft keretösszeg és a II.2.11. pontban szereplő opciós nettó 9.600.000 Ft
keretösszeg erejéig Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő 2 féle ZF típusú (ZF ECOSPLIT 4 16 S 1621TD; ZF
6S-700 TO) váltószerkezet javítása, közel 359 féle alkatrésszel
Ajánlatkérő az árhoz tartozó bírálati részszempontokat és azok súlyszámait az alábbiakban adja meg:
1.1.) Javítási óradíj képzett értéke Súlyszám: 30
1.2.) Anyagköltség képzett értéke mindösszesen Súlyszám: 30
1.3. Állapotfelmérés képzett értéke Súlyszám: 5
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 224.000 HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti a Kbt. 54.§ alapján
ajánlattevő választása szerint teljesíthető
- az ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett HUF: 10102093-05086900-05000005 számú számlájára
(IBAN: HU11-10102093-05086900-05000005 SWIFT: BUDAHUHB) történő befizetéssel úgy, hogy
az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A
közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését (K1853 ZF típusú váltószerkezet javítása) és az
átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére/átutalására vonatkozóan
Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által
kiadott, a képviselője/képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia.
A nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett/ átutalt összeg, a
befizető/átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás/
befizetés időpontja
- pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben,
ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garanciával illetve kötelezvénnyel
nyújtja, az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A bank vagy biztosító által vállalt
garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő
- mint Kedvezményezett - nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő)
nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító
nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletezte az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának és
igazolásának módját.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A váltómű javítási ajánlatának elfogadását követően vállalt javítási
határidő (maximum 20 munkanap) 15
2 3. A javított váltószerkezetekre vállalt jótállási idő az elvégzett javítási munkákra vonatkozó
teljesítés igazolás kiállításának dátumától számítva (minimum) 180 naptári nap 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opció (9.600.000,- Ft) ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési)
kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy opciós joga
alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki az opciós értékre. Az opciós jogát (a közel 359 féle
alkatrésszel) ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a megkötendő
szerződés hatálya alatt, a szerződés hatályának lejártát megelőzően, a fix érték (22.400.000 Ft)
lehívása után
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az árhoz tartozó 1-3. részszempontok a jelen felhívás II.2.4 pontban kerültek részletezésre. Ajánlatkérő az
1-2., részszempontot a fordított arányosítás, míg a 3. részszempontot az egyenes arányosítás módszerével
értékeli a dokumentáció szerint. A Kbt. 77.§ (1) bek. szerinti elvárásokat a dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlatok értékelése: 0 - 10 pont között
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1.§ - 11.§-ai
szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.)
Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő
nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1./I.
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani a felhívás
megküldését megelőző három lezárt üzleti évére vonatkozó eredmény-kimutatását.
Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az
eredménykimutatást ajánlatkérő ellenőrzi, mely esetben annak benyújtása nem kötelező.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt időszakra vonatkozó beszámolóval (eredmény-kimutatással)
azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a

közbeszerzés tárgyából (ZF mechanikus váltójavítási szolgáltatás) származó árbevételről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az eredmény kimutatás illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni. (kiegészítő
tájékoztatása kérése).
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a
formanyomtatványbanaz alkalmassági követelmények előzetes igazolása a formanyomtatvány IV.
rész alfa szakasz kitöltésével tehető meg.
A 321/2015. (X. 30.) Kormrendelet 19. §-ának megfelelő iratok benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. §
(4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a fenti követelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1 Ajánlattevő alkalmas, ha a jelen hirdetmény
megküldését megelőző három lezárt üzleti év két egymást követő évében nem volt negatív az
adózás előtti eredménye.
Amennyiben az ajánlattevő a hirdetmény megküldését megelőző három lezárt évre vonatkozó
beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, ha működésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából (ZF mechanikus váltójavítási szolgáltatás) származó- általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 10 000 000 forintot.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) és (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a fenti követelménynek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1)Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.)
Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bek., és a 21. § (3) bek. a) pontja és 1.a. bekezdés a) pontja
alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb, ZF mechanikus váltójavítási
szolgáltatásra vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciákat ismertetnie kell, melynek
legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával),
- a szerződést kötő másik fél adatait (név cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma)
- a szolgáltatás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen),
- az ellenszolgáltatás nettó összegét (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a
referenciaigazolásban szerepelnie kell az ajánlattevő saját teljesítéséért kapott ellenszolgáltatás
nettó összegének),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő a referenciaigazolásban megköveteli az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését,
tekintettel arra, hogy a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi
meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői
előírás arányosságának megítélésére alkalmazható.
M.2./I. a 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján, sebességváltók javítása és/vagy felújítása.
tárgykörben rendelkeznie kell ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy az Európai
Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a
minőségbiztosítási intézkedések 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 24.§ (3) bekezdése szerint
egyenértékű egyéb bizonyítékkal.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy
a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a
formanyomtatvány IV. rész Alfa szakasz kitöltésével.
A 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 21. § (3), a 22. § (1)-(2), valamint a 24.§ (3) bekezdésének
megfelelő iratok benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az
ajánlattevő(ke)t
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmas ha rendelkezik :
M.1) az ajánlati felhívás feladásának napját (VI.5. pont) megelőző három évben (vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) összesen, ZF mechanikus váltójavítási
szolgáltatásra vonatkozóan:
- nettó 20.000.000 értékű,
szerződésszerűen teljesített referenciával.

M2.) Sebességváltók javítása és felújítása tárgykörben ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási
rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítási intézkedések
321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 24.§ (3) bekezdése szerint egyenértékű egyéb bizonyítékával.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A megkötendő szerződés vonatkozásában:
Késedelmi-, meghiúsulási kötbér a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezettek
szerint.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A szolgáltatás ellenértékének megfizetése havonta, utólag, az Áfa törvény 58.§ szerint, a szerződésszerű
teljesítés Megrendelő általi elismerését/igazolását követően, számla ellenében banki átutalással történik,
a Kbt. 135. § (1) - (6) bekezdésében, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/06/28 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:30 (óó:pp) Hely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. I. emeleti
tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1 Az eljárás eredményéről a tájékoztatás és a szerződéskötés (tájékoztató időpont került
megadásra): Kbt.79.§,131.§ szerint
2 Azon gazdasági szereplőt tekinti Ajánlatkérő az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági
szereplőnek, aki a jelen felhívásban megadott elektronikus felületen regisztrál.
3 Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ szerint lehetőséget biztosít hiánypótlásra
4 Közös Ajánlattevőknek a Kbt. 35.§-ban foglaltak és a dokumentációban előírtak figyelembe
vételével kell ajánlatukat benyújtani
5 Az ajánlathoz a Kbt. 66. § (5) bek és a dokumentációban megadottak figyelembe vételével
Felolvasólapot kell csatolni
6 A közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatás
kérhető a Kbt. 56.§ (1) bek szerint
7 Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan
kérdéseket írásban, kizárólag magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg
Ajánlatkérő
8 Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy aláírás
mintáját, vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában
9 Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) bek és a 66. § (2), (4) bek és a (6) bek
a)-b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozat nemleges tartalom esetén is benyújtandó
10 Ajánlattevőnek ajánlatát a Kbt. 66.§ (1) bek szerint a meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek és a Kbt. 47.§ (2) bek-nek megfelelően kell benyújtani
11 Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, és műszaki, szakmai
alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg a felhívás III.1.2), III.1.3) pontjaiban
12 Az ajánlatot és mellékleteit zárt, sértetlen csomagolásban 1 db papír alapú eredeti példányban és
1 db másolatban elektronikus adathordozón (*.jpeg vagy *.pdf formátumban) kell benyújtani
13 Amennyiben Ajánlattevő/alvállalkozó/alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a
felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69.§ (11) bek. szerint kíván tényt/

adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy melyik tényt/adatot kíván így igazolni, mi az ingyenes,
magyar nyelven rendelkezésre álló, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége
14 A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig
A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a regisztrált gazdasági szereplők részére elektronikus úton
küldi meg az eljárás során, a regisztrációkor megadott elérhetőségen
15 Ajánlattevőnek be kell nyújtania a dokumentáció I.3./x) pont szerinti nyilatkozatát
16 A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
17 Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a
cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
18 Ajánlattevő a formanyomtatványban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat
19 Az Ajánlatkérő a versenyt - a közbeszerzés tárgyából és jellegéből adódó korlátok között - a
lehető legnagyobb mértékben biztosítja a mellett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági
szempontból azon okból is észszerűtlen lenne, tekintettel arra, hogy azonos gyártmányú mechanikus
váltószerkezetek képezik az eljárás tárgyát.
20 A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény
és végrehajtási rend. előírásai szerint kell eljárni.
21 Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot
jelen eljárás során.
22 Ajánlatkérő az eljárásban ajánlati biztosítékot ír elő a II.2.4. pont szerint.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-nak
megfelelően
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Fővárosi Törvényszék (5727/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: AK02438
Postai cím: Markó utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Veress Tibor
Telefon: +36 13546520
E-mail: veresst@fovarosit.birosag.hu
Fax: +36 13546059
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fovarositorvenyszek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fovarositorvenyszek.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:3240029696131376 (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Balaton utca 25. IV/4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Molnár Judit
Telefon: +36 13023323
E-mail: drmolnar@mugyved.axelero.net
Fax: +36 13541535
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fovarositorvenyszek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fovarositorvenyszek.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Balaton utca 25. IV/4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1055

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Molnár Judit
Telefon: +36 13023323
E-mail: drmolnar@mugyved.axelero.net
Fax: +36 13541535
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fovarositorvenyszek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fovarositorvenyszek.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: igazságszolgáltatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Fővárosi Törvényszék kettő épületének takarítási munkái
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a Fővárosi Törvényszék kettő épületének külső rendszeres, továbbá belső
rendszeres- és éves nagytakarítási munkáinak elvégzése 36 hónap időtartamra, tervezetten 2018. október
1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig a közbeszerzési dokumentumokban részletezett műszaki leírás
szerint az alábbi kettő részfeladatra bontva:
1. részfeladat: A Pesti Központi Kerületi Bíróság (1055 Budapest, Markó u. 25.) épületének takarítási munkái
2. részfeladat: A Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság (1043 Budapest, Tavasz u. 21.) épületének takarítási
munkái
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok

x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Pesti Központi Kerületi Bíróság (1055 Budapest, Markó u. 25.) épületének takarítási munkái
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90911200-8

További tárgyak:

90919200-4
90919100-3
90911300-9
90914000-7
90620000-9
90900000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1055 Budapest, Markó u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében 36 hónap időtartam alatt, tervezetten 2018. október 1. napjától 2021.
szeptember 30. napjáig a Pesti Központi Kerületi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 25. szám alatti műemlék
épülete 19400 m² összes szintterületén belső rendszeres - és éves nagytakarítási feladatok ellátása,
valamint 7 365 m² felület ablaktisztítása. Továbbá téli időszakban az épületet övező 904 m² járdafelületen és
az 1 400 m² területű belsőudvaron hóeltakarítás és síkosságmentesítés.
A további részletes ajánlatkérői előírásokat a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg.
Opció:
- 7 365 m² felület további évente egyszeri ablaktisztítása (a nagytakarításon kívül),
- 890 m² szalagfüggöny tisztítása a szerződés hatálya alatt (36 hónap) egy alkalommal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2.) alk feltételként előírt, teljesítésbe bevont 1 fő szakember alk köv
felüli többlet szakmai gyak hónapjainak száma (min 0 hó, max 120 hó vehető figyelembe az alk
feltételként előírt 36 hón felül) 10
2 M3.) a) alk feltként előírt, teljesítésbe bevont 12 fő szakember alk köv felüli többlet szakmai gyak
hóinak össz száma (min 0 hó, max 1800 hó vehető figyelembe az alk feltételként előírt 12 hón
felül) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 1. rész vonatkozásában ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozattal jogosult az
alábbi szolgáltatások igénybevételére:
- 7 365 m² felület további évente egyszeri ablaktisztítása (a nagytakarításon kívül),
- 890 m² szalagfüggöny tisztítása a szerződés hatálya alatt (36 hónap) egy alkalommal.
Ezen opciós feladatokra az adott részre történő ajánlattétel esetén az ajánlattétel kötelező.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkészítés időszakában - valamennyi, a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplővel
közösen tartott - nem konzultációs jellegű helyszíni bejárásra van lehetőség.
1. rész: 2018. 04. 26. napja 10:00 óra, helye: 1055 Budapest, Markó u. 25.
A helyszíni bejáráson felmerülő és egyéb kérdések kizárólag kiegészítő tájékoztatás kérésként, írásban
tehetőek fel.
II.2.1)
Elnevezés: A Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság (1043 Budapest, Tavasz u. 21.) épületének takarítási
munkái
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90911200-8

További tárgyak:

90919200-4
90919100-3
90911300-9
90914000-7
90620000-9
90900000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1043 Budapest, Tavasz u. 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében 36 hónap időtartam alatt, tervezetten 2018. október 1. napjától 2021.
szeptember 30. napjáig a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, 1043 Budapest, Tavasz utca 21. szám
alatti épülete 4 810 m² összes szintterületén belső rendszeres - és éves nagytakarítási feladatok, valamint
2 100 m² felület ablaktisztítása, 820 m² járdafelület évszaknak megfelelő takarítása és 1 700 m² belső udvar
gondozása a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.
Opció: 645 m² szalagfüggöny tisztítása a szerződés hatálya alatt (36 hónap) egy alkalommal
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2.) alk feltételként előírt, teljesítésbe bevont 1 fő szakember alk köv
felüli többlet szakmai gyak hónapjainak száma (min 0 hó, max 120 hó vehető figyelembe az alk
feltételként előírt 36 hón felül) 10
2 M3.) a) alk feltként előírt, teljesítésbe bevont 4 fő szakember alk köv felüli többlet szakmai gyak
hóinak össz száma (min 0 hó, max 600 hó vehető figyelembe az alk feltételként előírt 12 hón
felül) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 2. rész vonatkozásában ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozattal jogosult az
alábbi szolgáltatások igénybevételére:
- 645 m² szalagfüggöny tisztítása a szerződés hatálya alatt (36 hónap) egy alkalommal.
Ezen opciós feladatokra az adott részre történő ajánlattétel esetén az ajánlattétel kötelező.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkészítés időszakában - valamennyi, a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplővel
közösen tartott - nem konzultációs jellegű helyszíni bejárásra van lehetőség.
2. rész: 2018. 04. 25 napja 10:00 óra, helye: 1043 Budapest, Tavasz u. 21.
A helyszíni bejáráson felmerülő és egyéb kérdések kizárólag kiegészítő tájékoztatás kérésként, írásban
tehetőek fel.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában
részvevő szervezetet, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt meghatározott kizáró okok
valamelyike hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. §
(1) bek. a) és b) pont)
A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor az Európai Unió Bizottsága 2016/7, (2016. január 5.)
végrehajtási rendeletében foglalt
kitöltési útmutató alapján és a 321/2015. (X.30.) K. r. II. fejezetének megfelelően kitöltött Egységes
Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben
foglalt kizáró okok hatálya alá.
Az ESPD formanyomtatványát ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció részeként elektronikus,
szerkeszthető formában az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike köteles külön kitölteni és benyújtani az
ajánlatban az ESPD formanyomtatványát.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében.
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet/személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az
ajánlatban be kell nyújtani e szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatokat, az
érintett szervezetek/személyek
mindegyike által kitöltött és aláírt ESPD formanyomtatványt.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az
ajánlattevőnek kell a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot benyújtania ezen alvállalkozókra
vonatkozó kizáró okokat illetően.
Ajánlattevőnek nemleges nyilatkozatot is csatolni kell, ha az alkalmassági követelményeknek való
megfeleléshez nem támaszkodik más szervezet/személy kapacitásaira.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) K. r. 27. §-ában meghatározott minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke
bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja
ajánlatkérő.
A 321/2015. (X. 30.) K. r. 1. § (2) bek.-nek megfelelően az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8)
bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
a 321/2015. (X. 30.) K. r. III. Fejezet 8-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik
az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, és a K.r.13. §ban foglaltak szerint, a folyamatban lévő
változásbejegyzés hiánya esetén nemleges nyilatkozatot is csatolva.
Öntisztázás lehetősége a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerint.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű
másolatban is benyújthatók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (AT) ajánlatában a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (K.r.) II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő (AK) által meghatározott
alk. követelményeknek, melyet AK a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában
rendelkezésre bocsát.
AK a K.r. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alk. követelmények előzetes igazolására elfogadja
az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az ajánlattétel során AT-nek az ESPD IV. rész
ALFA szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, azaz
az ESPD IV. rész bármely további szakaszát nem kell kitölteni.
Az alk. követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt.
69. § (4)-(7) bek. foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
P1.) a közbeszerzés tárgyára (épülettakarítási szolgáltatás) vonatkozó érvényes (azaz az
ajánlattételi határidő lejártakor is fennálló) szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló,
a biztosító által kiállított igazolás, amelyből megállapítható, hogy a felelősségbiztosítás megfelel a
felhívás III.1.2. P1.) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelménynek (K.r. 19. § (1) bek. d)
pont).
At-nek a biztosító által kiállított igazolást kell csatolnia, nem a biztosítási kötvényt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan, ha nem rendelkezik
P1.) a közbeszerzés tárgyának megfelelő épülettakarítási szolgáltatásra vonatkozó érvényes (azaz
az ajánlattételi határidő lejártakor is fennálló)
a) az 1. rész vonatkozásában legalább évi 20 millió HUF, és káreseményenként legalább 5 millió
HUF-ra szóló
b) a 2. rész vonatkozásában legalább évi 10 millió HUF, és káreseményenként legalább 2,5 millió
HUF-ra szóló
szakmai felelősségbiztosítással.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (AT) ajánlatában a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (K.r.) II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő (AK) által meghatározott
alk. követelményeknek, melyet AK a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában
rendelkezésre bocsát.

AK a K.r. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alk. követelmények előzetes igazolására elfogadja
az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az ajánlattétel során AT-nek az ESPD IV. rész
ALFA szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, azaz
az ESPD IV. rész bármely további szakaszát nem kell kitölteni.
Az alk. követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt.
69. § (4)-(7) bek. foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
M1.) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb a közbeszerzés
tárgya (épülettakarítási szolgáltatás) szerinti szolgáltatásainak (referenciáinak) ismertetése (K.r. 21.
§ (3) bek. a) pont)
A K.r. 22. § (1)-(2) bek. szerint a felhívás III.1.3. M1.) pontjában előírt alk. min.követelménynek való
megfelelést az AT, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A nyilatkozatnak vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak legalább az alábbi adatokat
kell tartalmaznia:
- a szolgáltatás tárgya, mennyisége (m2/év) amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az a
közbeszerzés tárgyának (épülettakarítási szolgáltatás) megfelelő-e;
- a teljesítés ideje (a kezdési és befejezési határidő - év/hónap/nap - megjelölésével);
- a szerződést kötő másik fél (referenciaadó) megnevezése, elérhetősége;
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
- ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben
szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (%-ban) vett részt.
Nem HUF-ban történő referencia esetében AK az ellenszolgáltatás összegét a teljesítés utolsó
napján érvényes MNB középárfolyamon kéri átszámítani HUF-ra.
M2.) azon szakmai vezető szakember nevének, képzettségének (képesítésének), szakmai gyakorlati
idejének ismertetése, aki a szolgáltatás teljesítéséért felelős (K.r. 21. § (3) bek. b) pont).
M3.) azon szakemberek nevének, képzettségének (képesítésének), szakmai gyakorlati idejének
ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (K.r. 21. § (3) bek. b) pont).
Az M2) és M3) pont esetében az ismertetéshez csatolni kell:
- valamennyi szakember esetében a szakember saját kezűleg aláírt és két tanú aláírásával ellátott
nyilatkozatát a rendelkezésre állásról és a szakmai gyakorlati időről;
- képzettséget (képesítést) igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.
M4.) MSZ EN ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó független
szervezet által kiállított tanúsítvány vagy a K. r. 24. § (3) bek. szerinti egyéb, ezzel egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedésekre vonatkozó dokumentum egyszerű másolatának benyújtása (K.r.
21. § (3) bek. c) pont).
M5.) MSZ EN ISO 14001 szabványnak megfelelő környezetirányítási rendszerre vonatkozó,
független szervezet által kiállított tanúsítvány vagy a K. r. 24. § (4) bek. szerinti egyéb, ezzel
egyenértékű környezetirányítási intézkedésekre vonatkozó dokumentum egyszerű másolatának
benyújtása (K.r. 21. § (3) bek. g) pont).
M6.) MSZ 28001 (OHSAS 18001:2007) munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási
rendszerre vonatkozó független szervezet által kiállított tanúsítvány vagy a K. r. 24. § (3) bek. szerinti
egyéb, ezzel egyenértékű munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási intézkedésekre
vonatkozó dokumentum egyszerű másolatának benyújtása (K.r. 21. § (3) bek. c) pont).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan, ha nem rendelkezik:
M1.) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb a közbeszerzés
tárgya (épülettakarítási szolgáltatás) szerinti legalább 1 db, irodaépület(ek) rendszeres
(munkanaponkénti) belső takarítására vonatkozó, legalább 12 hónapos időtartamban teljesített
visszterhes szerződéssel alátámasztott referenciával (a darabszám a szerződésre vonatkozik), ahol
az épület(ek) - AT által takarított - összes szintterülete
- az 1. részfeladat esetében min 14.000 m2,
- a 2. részfeladat esetében min 3500m2.
M2.) minden részfeladat vonatkozásában 1 fő, felsőfokú végzettségű, minimum 36 hónap takarításirányítási gyakorlattal rendelkező szakmai vezetővel, aki a szolgáltatás teljesítéséért felelős.
Ugyanazon személyt szolgálatvezetőként több rész tekintetében is meg lehet jelölni.
M3.) az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
a) 1. részfeladat esetében: 12 fő OKJ 3181401 / OKJ 31 814 01 0000 00 00 / OKJ 31 7899 03
Takarító szakképesítéssel vagy OKJ 3285303 / OKJ 31 853 07 10000 00 00 Tisztítás-technológiai
szakmunkás képesítéssel vagy azzal egyenértékű Takarító, illetve Tisztítás-technológiai szakmunkás
képesítéssel és legalább 12 hónap takarítási területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező, a
teljesítésben résztvevő takarítást végző szakemberrel.

b) 2. részfeladat esetében: 4 fő OKJ 3181401 / OKJ 31 814 01 0000 00 00 / OKJ 31 7899 03
Takarító szakképesítéssel vagy OKJ 3285303 / OKJ 31 853 07 10000 00 00 Tisztítás-technológiai
szakmunkás képesítéssel vagy azzal egyenértékű Takarító, illetve Tisztítás-technológiai szakmunkás
képesítéssel és legalább 12 hónap takarítási területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező, a
teljesítésben résztvevő takarítást végző szakemberrel.
c) a megpályázni kívánt rész(ek) számától függetlenül összesen legalább 1 (egy) fő higiénikus
végzettséggel és legalább 36 hónap, takarítási területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező
szakemberrel.
Az M3.) a) és b) szerint, egyes részekre megajánlott szakemberek (takarítók) között az átfedés nem
megengedett.
M4.) a takarítási szolgáltatási tevékenységre vonatkozóan érvényes (azaz az ajánlattételi határidő
lejártakor is fennálló) ISO 9001:2001 tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási
rendszert tanúsító okirattal, illetve egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb
bizonyítékaival.
M5.) érvényes (azaz az ajánlattételi határidő lejártakor is fennálló) ISO 14001:2005 vagy ezzel
egyenértékű környezetirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal azzal egyenértékű
környezetvédelmi vezetési rendszer tanúsítvánnyal vagy egyenértékű környezetvédelmi vezetési
rendszerek egyéb bizonyítékaival.
M6.) érvényes (azaz az ajánlattételi határidő lejártakor is fennálló) MSZ 28001 (OHSAS 18001:2007)
munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszerre vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal,
vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal vagy egyenértékű munkahelyi egészségvédelmi és
biztonságirányítási intézkedések bizonyítékaival.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően
történik. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt megillető ellenértéket az Ajánlatkérő teljesítésigazolása alapján,
szabályosan kiállított számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, átutalással fizeti
meg a nyertes ajánlattevő számláján megjelölt bankszámlaszámra.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során alkalmazza a Kbt. 135. § (1) (5) és (6) bekezdését. A részletes
fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar
forint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (hibás és késedelmes teljesítési kötbér, teljesítési biztosíték)
részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda, 1055
Budapest, Balaton u. 25. IV. emelet 4.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1), (2), (3), (4), (6) bekezdésében
foglalt rendelkezések szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021. év
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától, korlátlanul és
teljes körűen, elektronikus úton, térítésmentesen elérhetőek a Közbeszerzési Hatóság által vezetett
Közbeszerzési Adatbázisban, az ajánlatkérőhöz rendelt „A Fővárosi Törvényszék kettő épületének
takarítási munkái” megnevezésű közbeszerzési eljárás adatlapján. A közbeszerzési dokumentumok
letöltését a drmolnar@mugyved.axelero.net címre kell jelezni a közbeszerzési dokumentáció
iratmintái közötti regisztrációs adatlap megküldésével.
2. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek összege az
1. részfeladat esetében: 800.000,-Ft, a 2. részfeladat esetében: 200.000,- Ft, melyet Ajánlatkérő
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01483013-00000000 számú számlára kell átutalni „A
Fővárosi Törvényszék kettő épületének takarítási munkái- ….részfeladat” megjelöléssel. Az átutalás
igazolása: a pénzügyi intézmény által kiállított igazolás. Az ajánlati biztosíték teljesíthető továbbá a
Kbt. 54. § (2) bek.-ben foglaltak szerint.

3. Az ajánlathoz csatolnia kell a Kbt. 66.§ (2), (4), (5) bek., (6) bek. a)- b) pontja, a Kbt. 65.§ (7) bek.,
67.§ (4) bek. és 134.§ (5) bek. szerinti nyilatkozatokat. A Kbt. 66.§ (6) bek. a)-b) pontjai, a 65.§ (7)
bek. esetén a nemleges nyilatkozatot, a Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát
kell csatolni.
4. Ajánlatkérő előírja az ESPD II. rész D. pontjának kitöltését is.
5. Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest
szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők gazdasági-pénzügyi, műszaki- szakmai alkalmassági
feltételeit, azok igazolását, a felhívás III.1.2.1.3 pontjaiban foglaltak szerint.
6. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Molnár Judit, lsz: 00207
7. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nem közös ajánlattevő nyertes, valamint a közös ajánlatot tevő
nyertesek által gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Ajánlatkérő üzleti társulások
ajánlatát is elfogadja. Közös ajánlattételre vonatkozó szabályokat a közbeszerzési dokumentáció
tartalmazza.
8. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§ értelmében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs változásbejegyzési
eljárás folyamatban, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot kell csatolni.
9. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
10. IV.2.6. ponthoz: ajánlatkérő az 1 hónapon 30 naptári napot ért, Kbt. 81. § (11) bek. alapján.
11. A takarítást végző személyeknek a szerződéskötés időpontjára erkölcsi bizonyítvánnyal kell
rendelkezni.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak
a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok
vagy a kötelezöen alkalmazandó kollektív szerzödés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elö.
13. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében
foglalt lehetőségekkel.
14. Ajánlatkérő az ajánlatokat mindkét részfeladat tekintetében a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja
szerint értékeli a jelen felhívás II.2.5. pontjában megadott értékelési szempontok alapján. Az egyes
részszempontokra adható pontszám: 0-10.
Az ajánlatok értékelésének Kbt. 76. § (9) bekezdés d) pontja szerinti módszere mindkét részfeladat
esetében: a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2016. december 21.) 1. számú
mellékletének A.1. pontjában meghatározott arányosítás módszere.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § (3)(10) bekezdései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Fővárosi Vízművek Zrt. (5868/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02511
Postai cím: Váci út 23-27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.hu
Hivatalos név: FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK16202
Postai cím: Nagy -Duna sor 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr.Korossy Emese
Telefon: +36 1 296 3755
E-mail: ftszv@ftszv.hu
Fax: +36 1 332 7183
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ftszv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ftszv.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/tarsasagi-informaciok/
beszerzesek/aktualis_eljarasok (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02511
Postai cím: Váci út 23-27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Korossy Emese
Telefon: +36 14652572

E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.vizmuvek.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02511
Postai cím: Váci út 23-27. VII. emelet 702. számú iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.vizmuvek.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapesti Központi szennyvíztisztító Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap
(EWC 190805) ártalmatlanítása/hasznosítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés

90513800-4

II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapesti Központi szennyvíztisztító Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC 190805)
ártalmatlanítása/hasznosítása
Vállalkozási szerződés keretében a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) és kapcsolódó
létesítményei elnevezésű KA projekt keretében a BKSZTT-n, keletkező szennyvíziszap átvétele, és
ártalmatlanítása/hasznosítása a szerződés időtartama alatt a Közbeszerzési Dokumentációban kiadott
Üzemi Együttműködési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelő eljárás szerint. Továbbá a feladatokhoz
kapcsolódó jelentési kötelezettségek folyamatos ellátása.
A szennyvíziszap normál üzemállapotban 26-28 % szárazanyag tartalmú. A nyertes ajánlattevő feladata
továbbá, hogy a rendkívüli üzemeltetési állapotban korlátozás nélkül köteles az alacsonyabb szárazanyag
tartalmú szennyvíziszap átvételére is.
Folytatás a VI.3) pontban
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége nem befolyásolja a másik rész
eredményességét
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Budapesti Központi szennyvíztisztító Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap
(EWC 190805) ártalmatlanítása - 8.000 tonna / év kontingens erejéig
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90513800-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, XXI. kerület Nagy Duna sor 2.-ről maximum
130 km közúti távolságra (=AK járművének napi kapacitása). A teljesítés helye Ajánlattevő által
megadott befogadó telephely.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapesti Központi szennyvíztisztító Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC 190805)
ártalmatlanítása - 8.000 tonna / év kontingens erejéig
Vállalkozási szerződés keretében a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) és kapcsolódó
létesítményei elnevezésű KA projekt keretében a BKSZTT-n, keletkező szennyvíziszap átvétele, és
ártalmatlanítása/hasznosítása a szerződés időtartama alatt a Közbeszerzési Dokumentációban kiadott
Üzemi Együttműködési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelő eljárás szerint. Továbbá a feladatokhoz
kapcsolódó jelentési kötelezettségek folyamatos ellátása.
A szennyvíziszap normál üzemállapotban 26-28 % szárazanyag tartalmú. A nyertes ajánlattevő feladata
továbbá, hogy a rendkívüli üzemeltetési állapotban korlátozás nélkül köteles az alacsonyabb szárazanyag
tartalmú szennyvíziszap átvételére is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A befogadó telephely és a BKSZT telephely közötti távolság közúti km-ben
15
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/01/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés meghosszabbítható további
1 alkalommal, további maximum 12 hónapra.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadó Hivatalnak.
II.2.1)
Elnevezés: Budapesti Központi szennyvíztisztító Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap
(EWC 190805) ártalmatlanítása - 15.000 tonna / év kontingens erejéig
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90513800-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, XXI. kerület Nagy Duna sor 2.-ről maximum
130 km közúti távolságra (=AK járművének napi kapacitása). A teljesítés helye Ajánlattevő által
megadott befogadó telephely.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapesti Központi szennyvíztisztító Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC 190805)
ártalmatlanítása - 15.000 tonna / év kontingens erejéig
Vállalkozási szerződés keretében a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) és kapcsolódó
létesítményei elnevezésű KA projekt keretében a BKSZTT-n, keletkező szennyvíziszap átvétele, és
ártalmatlanítása/hasznosítása a szerződés időtartama alatt a Közbeszerzési Dokumentációban kiadott
Üzemi Együttműködési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelő eljárás szerint. Továbbá a feladatokhoz
kapcsolódó jelentési kötelezettségek folyamatos ellátása.
A szennyvíziszap normál üzemállapotban 26-28 % szárazanyag tartalmú. A nyertes ajánlattevő feladata
továbbá, hogy a rendkívüli üzemeltetési állapotban korlátozás nélkül köteles az alacsonyabb szárazanyag
tartalmú szennyvíziszap átvételére is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A befogadó telephely és a BKSZT telephely közötti távolság közúti kmben 15
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/01/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés meghosszabbítható további
1 alkalommal, további maximum 12 hónapra.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadó Hivatalnak.
II.2.1)
Elnevezés: Budapesti Központi szennyvíztisztító Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap
(EWC 190805) ártalmatlanítása - 25.000 tonna / év kontingens erejéig
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90513800-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, XXI. kerület Nagy Duna sor 2.-ről maximum
130 km közúti távolságra (=AK járművének napi kapacitása). A teljesítés helye Ajánlattevő által
megadott befogadó telephely.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapesti Központi szennyvíztisztító Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC 190805)
ártalmatlanítása - 25.000 tonna / év kontingens erejéig
Vállalkozási szerződés keretében a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) és kapcsolódó
létesítményei elnevezésű KA projekt keretében a BKSZTT-n, keletkező szennyvíziszap átvétele, és
ártalmatlanítása/hasznosítása a szerződés időtartama alatt a Közbeszerzési Dokumentációban kiadott
Üzemi Együttműködési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelő eljárás szerint. Továbbá a feladatokhoz
kapcsolódó jelentési kötelezettségek folyamatos ellátása.
A szennyvíziszap normál üzemállapotban 26-28 % szárazanyag tartalmú. A nyertes ajánlattevő feladata
továbbá, hogy a rendkívüli üzemeltetési állapotban korlátozás nélkül köteles az alacsonyabb szárazanyag
tartalmú szennyvíziszap átvételére is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok

x Minőségi kritérium – 1 A befogadó telephely és a BKSZT telephely közötti távolság közúti kmben 15
2 Ártalmatlanítás és / vagy hasznosítás módja 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/01/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés meghosszabbítható további
1 alkalommal, további maximum 12 hónapra.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadó Hivatalnak.
II.2.1)
Elnevezés: Budapesti Központi szennyvíztisztító Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap
(EWC 190805) ártalmatlanítása - 32.000 tonna / év kontingens erejéig
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90513800-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, XXI. kerület Nagy Duna sor 2.-ről maximum
130 km közúti távolságra (=AK járművének napi kapacitása). A teljesítés helye Ajánlattevő által
megadott befogadó telephely.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapesti Központi szennyvíztisztító Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC 190805)
ártalmatlanítása - 32.000 tonna / év kontingens erejéig Vállalkozási szerződés keretében a Budapesti
Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) és kapcsolódó létesítményei elnevezésű KA projekt keretében
a BKSZTT-n, keletkező szennyvíziszap átvétele, és ártalmatlanítása/hasznosítása a szerződés időtartama
alatt a Közbeszerzési Dokumentációban kiadott Üzemi Együttműködési Szabályzat rendelkezéseinek
megfelelő eljárás szerint. Továbbá a feladatokhoz kapcsolódó jelentési kötelezettségek folyamatos ellátása.
A szennyvíziszap normál üzemállapotban 26-28 % szárazanyag tartalmú. A nyertes ajánlattevő feladata
továbbá, hogy a rendkívüli üzemeltetési állapotban korlátozás nélkül köteles az alacsonyabb szárazanyag
tartalmú szennyvíziszap átvételére is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok

x Minőségi kritérium – 1 A befogadó telephely és a BKSZT telephely közötti távolság közúti kmben 15
2 Ártalmatlanítás és / vagy hasznosítás módja 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/01/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés meghosszabbítható további
1 alkalommal, további maximum 12 hónapra.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadó Hivatalnak.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
K/1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
K/2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ában foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok
fenn nem állását.
K/1-K/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek
az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának
benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7
(2016.01.05.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási
rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság
igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §-a (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. rész: Kizárási okok „A”, „B”, „C”, „D” szakaszait
szükséges kitölteni.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt.
69. §-ának (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell
igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely
kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való
szereplés tényét is elfogadja Ajánlatkérő.
Öntisztázás:
A Kbt. 64. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének b) és f) pontjában
említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő,
alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a
közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése
szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását
megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen
igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése
szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő
megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot
a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles
benyújtani.
Kizáró okok: Kbt. 62. § (1)-(2) bek. irányadó.
Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bek. irányadó.
M3. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) c.) pontja és a 321/2015 (X.30.) korm. rendelet 26. § (1)
bekezdés b.) pontja alapján csatolnia kell a szolgáltatás nyújtásához szükséges környezetvédelmi
hatósági engedélyét egyszerű másolatban.
M.3. Alkalmas az Ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges
érvényes és hatályos az adott részben meghatározott mennyiségű szennyvíziszap
ártalmatlanítására vagy hasznosítására legalább vonatkozó a területileg illetékes környezetvédelmi
hatósági engedéllyel.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági
pénzügyi alkalmasságot.
VI.3. pont folytatása:
Az adatok pontosságáért Ajánlattevő felelős. A közbeszerzési dokumentumokhoz a hozzáférés
a felhívás megjelenésétől biztosított. Az ajánlat benyújtásának feltétele a közbeszerzési
dokumentumok elektronikus úton történő elérése.(Kbt. 57. § (2)bek.)
1.3.Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
1.4.Árfolyamok: Az ajánlatok elkészítése során a különböző devizák Ft-ra történő átszámításánál
Ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat
kell alkalmaznia. Ha valamely devizát a MNB nem jegyez, az adott devizára Ajánlattevő saját
központi bankja által a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EUR ellenérték
kerül átszámításra a fentiek szerint. Beszámolóból származtatható adatok tekintetében az üzleti
év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciáknál a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell
alkalmazni. Átszámítás esetén ajánlatevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Árbevételnél
az árfolyamszámítás az adott év utolsó napján érvényes árfolyam.
1.5.A III.1.3) M.1-M.3. pontok szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak.
1.6.Ajánlati biztosíték nincs.
1.7.Értékelési szempont: Kbt.76.§(2) bek. a legjobb ár-érték arány.
- Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként külön-külön - az alábbi alszempontok és súlyszámok szerinti
értékeli:
1. Ajánlati ár (súlyszám: 80).
Az Ajánlati ár (nettó Ft/tonna) mértékegységben Áfa nélkül forintban (HUF) egész számra kerekítve
kell megadni, egy tonna átadott szennyvíziszap ártalmatlanítására/hasznosítására vonatkozóan.
2. A befogadó telephely és a BKSZT telephely közötti távolság közúti km-ben (súlyszám: 15).
3. Ártalmatlanítás, hasznosítás módja (súlyszám: 5).

Pontozás módszere: relatív arányosítás (1. és 2. alszempont: fordított arányosítás, 3. alszempont:
pontkiosztás. Alszempontoknál adható pontszám felső ponthatára 15, alsó ponthatára 1.
1.8. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek.-re tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé közös
ajánlattétel esetén, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre.
1.9. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben nem tartalmazza a területileg illetékes Környezetvédelmi
Hatóság által kiállított az ajánlattétel időpontjában legalább 2019. december 31-ig érvényes
ártalmatlanítás vagy hasznosítás tevékenységre vonatkozó engedély másolatát. Az engedély
másolatát Ajánlattevőnek már az ajánlathoz szükséges csatolnia. Az engedélynek a teljesítés alatt
érvényben kell lennie.
1.10. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik részenként az alábbi tonna/év
mennyiségre vonatkozó összesített szabad ártalmatlanítás/hasznosítás kapacitással
1. rész 8.000 tonna/év
2. rész 15.000 tonna/év
3. rész 25.000 tonna/év
4. rész: 32.000 tonna/év.
2.Ajánlatok formai és tartalmi követelményei:
2.1. Ajánlattal szemben támasztott formai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok
tartalmazzák.
2.2.Az ajánlatban a felhívásban és az eljárás során rendelkezésre bocsátott Közbeszerzési
Dokumentumokban előírt nyilatkozatok, iratok, dokumentumok csatolandóak.
2.3. Csatolandó az ajánlattevő cégszerűen aláírt, felelős nyilatkozata arról, hogy változásbejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság
nyilvántartásában. Amennyiben folyamatban van változásbejegyzési eljárás, Ajánlattevőnek az
ajánlatához csatolnia kell az elektronikusan kitöltött cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelem kinyomtatott változatát és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változatát.
2.4. Ajánlatkérő a Kbt.75. § (6) bekezdésére tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza
a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): VI.3. második pont folytatása:
3.Ajánlatok beadása:
3.1.Az ajánlat személyes beadására a Fővárosi Vízművek Zrt. Üzemviteli Központ (Magyarország,
1134 Budapest, Váci út 23-27., 7. em. 702. iroda) címen munkanapokon hétfőtől-csütörtökig
9.00-15.00 óráig, pénteken 9.00-14.00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9.00 órától az
ajánlattételi határidő lejártáig van lehetőség. Az ajánlat átvételéről Ajánlatkérő átadás-átvételi
igazolást ad. Személyes vagy postai úton történő beadáson kívül az ajánlat más módon történő
benyújtására (elektronikus út, fax) nincs lehetőség.
Felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és
a kapcsolódó jogszabályok az irányadóak. Felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési
dokumentumok közötti esetleges ellentmondás esetén a felhívás rendelkezései az irányadóak.
4. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és
lajstromszáma: dr. Korossy Emese 00084
III.2.2.) pont folytatása: Az Ajánlati ár (nettó Ft/tonna) mértékegységben Áfa nélkül forintban
(HUF) egész számra kerekítve kell megadni, egy tonna átadott szennyvíziszap ártalmatlanítására/
hasznosítására vonatkozóan. Ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a szerződés aláírásának
időpontjára köteles hulladékkezelési szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni (vagy új
felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévőt kiterjeszteni) részenként legalább
1. rész: 1.000.000 HUF / év 2. rész: 2.000.000 HUF / év 3. rész: 3.000.000 HUF / év 4. rész:
4.000.000 HUF / év
és káreseményeként valamennyi részre vonatkozóan 500.000 HUF / káresemény kárösszeggel.
A fent írt szakmai felelősségbiztosítás megléte a szerződés hatályba lépésének feltétele.
A felelősségbiztosítás megkötéséről vagy a tárgyi szerződésre történő kiterjesztéséről az
Ajánlattevőknek az ajánlatukban szándéknyilatkozatot kell csatolni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő (közös ajánlattevők)
valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat:
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában
a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor
a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott

alkalmassági követelményeknek (az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV.rész:
Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése pontjában (Igen/Nem)
történő feltüntetésével).
Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 24.§-ának (1) bekezdésében,
valamint a Kbt. 65.§-ának (11) bekezdésében foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve
azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlattevők a Kbt. 65.§-ának (6)-(7) bekezdései szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy
személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az
erőforrások rendelkezésre állását.
Amennyiben ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni,
az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű
másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra.
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1.§-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt.
69.§-ának (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének
megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek, az alábbiak szerint:
M.1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontjára tekintettel, a
321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 22.§-ának (1) bekezdése alapján igazolja a jelen eljárást megindító
felhívás feladásától (feladás napja: VI.5) pont) visszafelé számított 72 hónapban teljesített, a
jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás (víztelenített szennyvíziszap (EWC 190805)
ártalmatlanítása vagy hasznosítása) végzéséről szóló szerződéseit. Elegendő az alkalmassági
minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű/mértékű referenciamunka ismertetése.
A referencianyilatkozatnak / referenciaigazolásnak minimálisan az alábbiakat tartalmaznia kell:
•a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);
•kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím);
•a referencia tárgyának (a végzett szolgáltatás) ismertetése;
•a teljesítés ideje (amennyiben a teljesítés ideje egy konkrét dátum akkor év - hó - napban kell
megadni, amennyiben a teljesítés egy időtartam akkor év - hó - naptól év - hónap - napig bontásban
kell megadni a teljesítés idejét);
•mennyiségre vonatkozó adatok és / vagy (konkrét mennyiség, mértékegységgel)
•ellenszolgáltatás összege (nettó HUF-ban kifejezve, amennyiben a szerződés kifizetésének
pénzneme nem HUF, úgy a teljesítés napján érvényes MNB középárfolyamon számított HUF érték);
•utalás a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesítésre.
Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szolgáltatásokról is
tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a
beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra vonatkozó teljesítés. Amennyiben ajánlattevő nem tud ilyen
tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.
Folytatás alkalmasság minimumkövetelményei rovatban
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid
ismertetése folytatása:
A referenciamunka közös ajánlattevőként történt teljesítése esetén a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 22. § (5) bekezdése szerint kell a referenciát bemutatni.
M.2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján
csatolnia kell
• a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek összefoglaló ismertetését tartalmazó ajánlattevői
nyilatkozatot;
• az adott szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan
részletezettséggel kell elkészíteni, amelyből az ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani a
szakemberrel kapcsolatban előírt szakmai tapasztalat meglétét. Az adott szakemberrel kapcsolatban
előírt végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumot;
• az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges létszámú szakember
gárda ismertetése/bemutatása az ajánlatban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor
minősül, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban
összesen legalább a lent írtak szerinti tonna / év mennyiséget elérő a közbeszerzés tárgya szerinti

szolgáltatás (víztelenített szennyvíziszap (EWC 190805) ártalmatlanítása vagy hasznosítása)
végzését igazoló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.
1. rész: 6.000 tonna / év
2. rész: 11.250 tonna / év
3. rész: 18.750 tonna / év
4. rész: 24.000 tonna / év
Ajánlatkérő a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, hogy az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző hat évben teljesített szolgáltatásokat
vegye figyelembe.
Teljesített referenciamunkaként az ajánlatkérő folyamatosan érvényes szerződés bemutatását is
elfogadja, ez esetben azt vizsgálja, hogy az előírt 72 hónapos időtartamon belül az előírt szolgáltatás
elvégzésére legalább az előírt mennyiségben sor került-e.
Az ajánlati felhívás feladása időpontja tekintetében a TED-en megjelent felhívás VI.5.) pontjában
rögzített időpont az irányadó.
Amennyiben Ajánlattevő több részre is ajánlatot tesz, ugyanazt a referenciát több részhez is
felhasználhatja, ha az alkalmas az érintett részekre vonatkozó feltételek igazolására. Ebben az
esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre vonatkozóan ki kell
tölteni.
M.2. Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor
minősül, ha a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között rendelkezik legalább
az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel: valamennyi rész
tekintetében:
a.) legalább 1 fő a 11/1996.(VII.14.) KTM rendeletben foglaltak szerinti legalább 12 hónap szakmai
tapasztalattal bíró környezetvédelmi megbízott szakember;
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a szakember több részben is bemutatható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla
benyújtására havonta egy alkalommal. Ajánlattevő a számla mellé köteles csatolni az Ajánlatkérő által
elfogadott és aláírt teljesítésigazolást. Ajánlattevő a számlát köteles az Ajánlatkérő által kért részletezéssel
kiállítani. Felek az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bek.-eiben foglaltak szerint
járnak el. Ajánlatkérő a számla/számlák kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesít banki
átutalással. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő
szerződés és annak teljesítése Art. 36/A. § hatálya alá esik. Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét saját
forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint
(HUF). A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ei is irányadók.
Folytatás a III.1.2.) pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: MAGYARORSZÁG, 1134 Budapest,
Váci út 23-27. Fővárosi Vízművek Zrt. Központi Irodaház, 702 számú tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-ának (3) bekezdésében
meghatározott személyek. A bontási eljárásra egyebekben a Kbt. 68. §-a (1)-(2), (4) és (6)
bekezdéseinek rendelkezései irányadók.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Általános előírások:
1.1. Ajánlattevőnek az ajánlatához szakmai ajánlatot kell csatolnia az ajánlattételi határidőig (IV.2.2),
mely SZAKMAI AJÁNLAT NEM HIÁNYPÓTOLHATÓ.
A szakmai ajánlatnak minimálisan a lent írtakat kell tartalmazni, abban a lent írtakat kell minimálisan
kidolgozni:
•Ajánlatkérő a hasznosítás módozatainál nem él megkötésekkel, többfajta kezelési megoldást is
elfogad, melyet a szakmai ajánlatban kér szerepeltetni.
•Ajánlattevő a befogadó helyszínei között nem szerepeltethet olyat, ahol az ajánlattételi határidőt
megelőző 12 hónapban összességében több mint 90 munkanapot meghaladóan, bármilyen ok

(természeti katasztrófa, gazdasági indokok, hatósági eljárás stb.) korlátozta a szennyvíziszap
átvételét.
•a BKSZTT-n keletkező iszapártalmatlanítási/hasznosítási terv
•Az ajánlattevőnek a szakmai ajánlatát arra figyelemmel kell kidolgoznia, hogy az ajánlattevőnek és
alvállalkozói telephelyének távolsága nem lehet nagyobb 130 közúti km-nél a BKSZTT telephelyétől.
•Elhelyezés biztonsága érdekében Ajánlatkérő egy évben legalább heti 1530 tonna napi 260
tonna (heti 6 munkanapot figyelembe véve) szennyvíziszap befogadását írja elő ártalmatlanításra/
hasznosításra, a pályázati kiírás alapján vállalt rész mennyiségig.
•Alapvető elvárás az Ajánlattevő felé, hogy a teljesítési időszak során folyamatosan rendelkezésre
álljon - a megfelelő kapacitással - a teljesítéshez szükséges ártalmatlanítási/hasznosítási
technológiai rendszerben részt vevő telephely, ideiglenes kiesése estén is biztosított legyen a
szolgáltatás folyamatos rendelkezésre állása.
Ártalmatlanítás/hasznosítás érdekében az Ajánlatkérő az alábbi minimális folyamatos rendelkezésre
állást követeli meg a teljesítési időszak során:
•Ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt rendelkeznie kell az ártalmatlanításra/hasznosításra
vonatkozó érvényes engedélyekkel.
•Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell becsatolni arról, hogy a tevékenységéhez szükséges engedélyeket
a tevékenysége alatt érvényben tartja.
•A fentiek szerint, a várható iszapmennyiségeket figyelembe véve
1. rész 8.000 tonna/év
2. rész 15.000 tonna/év
3. rész 25.000 tonna/év
4. rész: 32.000 tonna/év összesített szabad ártalmatlanítás/hasznosítás kapacitás, mely több
telephelyet is magába foglalhat.
•Az ártalmatlanítás/hasznosítási kapacitás biztosítására Ajánlattevő alvállalkozót is bevonhat, illetve
közös ajánlattételre is lehetőséget ad. Az ajánlattevőnek és alvállalkozói telephelyének távolsága
nem lehet nagyobb 130 km a BKSZTT telephelyétől.
•Közös ajánlat esetén az együttes ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodás, valamint
nyilatkozatuk arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Meg kell
adni továbbá a kapcsolattartás rendjét és a közös ajánlattevők közötti munkamegosztást. Közös
ajánlatot tevő nyertesekből ajánlatkérő nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását.
•Ajánlatkérő a hasznosítás módozatainál nem él megkötésekkel, többfajta kezelési megoldást is
elfogad, melyet kér szerepeltetni.
•Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a teljes mennyiségtől -50%-al eltérjen.
•Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő nem köteles a megadott évi
1. rész 8.000 tonna/év
2. rész 15.000 tonna/év
3. rész 25.000 tonna/év
4. rész: 32.000 tonna/év tonna/év szennyvíziszap átadására, ettől -50%-al eltérhet.
•Ajánlattevő minden héten hétfőtől-szombatig heti 6 nap biztosítja szennyvíziszap átvételét reggel
06.00 órától-18.00 óráig, amennyiben a Megrendelő az adott részre szerződött mennyiséget
Ajánlattevőhöz szállítja.
1.2. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás I.3) pontjában megadott címen érhetőek el
(Kbt.39.§(1)bek.), regisztrálási adatok megadásával: a gazdasági szereplő neve, székhelye és
postacíme, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe, adószáma és a közbeszerzési eljárás során
kapcsolattartó e-mail címe. A regisztráció a gazdasági szereplő e-mail címének (központi e-mail cím)
és telefax számának megadása nélkül is véglegesíthető.
Folytatás a III.1.2 pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a
szerint.
II.1.4) pont folytatása: Vállalkozási szerződés magában foglalja a fenti tárgyú feladatot és annak
keretében különösen az alábbi feladatokat:
•rakodás
•befogadó igénye szerint mérlegelés, (a hiteles mérlegelési jegyzőkönyv a BKSZTT (XXI. ker. Nagy
Duna sor u. 2. telephelyen készül)
•átrakás
•deponálás
•ártalmatlanítás
•kezelés, előkezelés (a szükséges adalékanyagokkal, struktúrajavító összetevőkkel)
•hasznosítás
•nyilvántartások vezetése, dokumentálása, szükséges összesítők, számlamellékletek összeállítása
•esetleges illetékek, biztosítás, biztosítékok banki költségek, jogdíjak
•szerződés menedzselése.
Az ártalmatlanításra/hasznosításra átadott szennyvíziszap minőségi adatai:
•a víztelenített iszap szárazanyag tartalma 26-28% között van (tájékoztató adat)
•az anyag fajsúlya 1600 kg/m3
Alapvető feladat a teljesítési időszak alatt a folyamatos rendelkezésre állás a megfelelő kapacitással.
A teljesítéshez szükséges ártalmatlanítási/hasznosítási technológiai rendszerben részt vevő
telephely, ideiglenes kiesése estén is biztosított kell legyen a szolgáltatás folyamatos rendelkezésre
állása.
Az elhelyezés biztonsága érdekében Ajánlatkérő egy évben legalább heti 1530 tonna napi 260
tonna (heti 6 munkanapot figyelembe véve) szennyvíziszap befogadását írja elő ártalmatlanításra/
hasznosításra, a tárgyi kiírás alapján vállalt rész mennyiségig.
Alapvető elvárás az Ajánlattevő felé, hogy a teljesítési időszak során folyamatosan rendelkezésre
álljon - a megfelelő kapacitással - a teljesítéshez szükséges ártalmatlanítási/hasznosítási
technológiai rendszerben részt vevő telephely, ideiglenes kiesése estén is biztosított legyen a
szolgáltatás folyamatos rendelkezésre állása.
Az ártalmatlanítás/hasznosítási kapacitás biztosítására Ajánlattevő alvállalkozót is bevonhat, illetve
közös ajánlattételre is lehetőséget ad. Az ajánlattevőnek és alvállalkozói telephelyének távolsága
nem lehet nagyobb 130 km a BKSZTT telephelyétől.
Ajánlatkérő a hasznosítás módozatainál nem él megkötésekkel, többfajta kezelési megoldást is
elfogad, melyet az ajánlatban kér szerepeltetni.
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a teljes mennyiségtől -50%-al eltérjen.
Ajánlattevő minden héten hétfőtől - szombatig heti 6 nap biztosítja szennyvíziszap átvételét reggel
06.00 órától - 18.00 óráig, amennyiben a Megrendelő az adott részre szerződött mennyiséget
Ajánlattevőhöz szállítja.
Ajánlattevőnek ajánlatában fel kell tüntetnie, hogy az összes megadott helyszín esetében évente
hány napon tud összesen napi 260 t/nap (6 napos munkahét figyelembe vételével) mennyiséget
befogadni.
A havária, veszély elkerülése érdekében Ajánlattevő a névlegestől eltérő mennyiségű és minőségű
szennyvíziszapot is köteles átvenni a következők szerint:
-mennyiségi korlátozás nem alkalmazható sem alsó-, sem felső határ tekintetében.
-szárazanyag tartalom-korlátozás nem alkalmazható sem alsó-, sem felső határ tekintetében.
-a víztelenített iszap havi átlagos szárazanyag tartalma (sza) 26 % és 28 % közötti érték lesz,
a szállítmányokból vett minták maximum 5 %-ánál, a sza. súlyarány (w/w) 26 % sza (w/w) alatt
maradhat.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Késedelmi kötbér:

Amennyiben Vállalkozó az adott hónapban heti 1540 tonna szennyvíziszap befogadását,
ártalmatlanítását/hasznosítását nem tudja biztosítani késedelmi kötbér fizetésére köteles, amelynek
a számítási alapja a tárgyhónapban elvégzett szolgáltatásért fizetendő nettó díj 5%-a. hetente. A
kötbér maximuma: 10 %.
Vállalkozó a jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg Teljesítési Biztosítékot köteles nyújtani
a Megrendelőnek a Kbt. 134. §-a (6) bekezdésének a) pontjában foglalt módok valamelyikén. A
Teljesítési Biztosíték mértéke a szerződés szerinti teljes - általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Future Control Tanácsadó Kft. (5822/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Future Control Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25259
Postai cím: Füstifecske u. 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Ildikó
Telefon: +36 305163852
E-mail: futurecontrolkft@gmail.com
Fax: +36 29326558
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkafruits.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkafruits.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://app.box.com/s/fibzm3wmsqidnal7mg88gblzesunctrq (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bem rakpart 43. I. em. 107.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szabó Balázs
Telefon: +36 303228766
E-mail: kozbeszerzes@drkerekes.net
Fax: +36 12370932
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkafruits.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkafruits.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bem rakpart 43. I. em. 107.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szabó Balázs
Telefon: +36 303228766
E-mail: kozbeszerzes@drkerekes.net
Fax: +36 12370932
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkafruits.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkafruits.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: gyümölcs és zöldség feldolgozás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Liofilizáló gépsor kiszolgáló berendezéseinek beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42921320-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db korrózióálló, automata, tasakos és doypack csomagoló gép kombinációs mérleggel és felhordóval való
beszerzése
1 db meggymagozó gép beszerzése
1 db szilva magozó gép beszerzése
1 db kézi raklapemelő beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Korrózióálló, automata, tasakos és doypack csomagoló gép kombinációs mérleggel és
felhordóval való beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42921320-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Mezőcsát
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db korrózióálló, automata, tasakos és doypack csomagoló gép kombinációs mérleggel és felhordóval való
beszerzése
Továbbá a nyertes AT feladatát képezi az eszközök beüzemelése, próbaüzem biztosítása és a használat
betanítása, továbbá szervizelés, javítás, az alkatrészek cseréje a jótállási időszak alatt.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15. felhívás alapján 1802518195
II.2.14) További információ:
A II.1.5) és a II.2.6) pontok, csupán a hirdetmény feladhatósága végett kerültek kitöltésre.
II.2.1)
Elnevezés: Magozó és anyagmozgató berendezések

Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
16612200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Mezőcsát
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db meggymagozó gép beszerzése
1 db szilva magozó gép beszerzése
1 db kézi raklapemelő beszerzése
Továbbá a nyertes AT feladatát képezi az eszközök beüzemelése, próbaüzem biztosítása és a használat
betanítása, továbbá szervizelés, javítás, az alkatrészek cseréje a jótállási időszak alatt.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15. felhívás alapján 1802518195
II.2.14) További információ:
A II.1.5) és a II.2.6) pontok, csupán a hirdetmény feladhatósága végett kerültek kitöltésre.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az
eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. és 4. §-ában foglaltak
szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával. Ajánlattevő az ajánlatában a
Kbt. 67. § (4) szerint nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződésteljesítéséhez a
Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) kr.
8-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1)
bekezdés b) pontjára is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015.
(X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján meghatározott
alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az
Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
P/1: Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen aláírt, az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumba foglalt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján arról,
hogy megfelel a P/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek.
A P/1 alkalmassági követelményre vonatkozó igazolására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében
foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a - cégszerű aláírással ellátott
nyilatkozatát - az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti
évben általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az igazolási mód tekintetében felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3)
bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az ajánlati
felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános
forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el összesen az első részben a nettó 5 millió HUF
értéket, a második részben a nettó 0,5 millió HUF értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015.
(X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján meghatározott
alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az
Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
M/1: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján Ajánlattevőnek csatolnia kell a
cégszerűen aláírt, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát
arról, hogy megfelel az M/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek. A Kbt. 69. § (4)-(6)
bekezdésében foglaltak alapján az Ajánlatkérő felhívására ismertetni kell a felhívás feladásától
visszafelé számított három évben, a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, legjelentősebb referenciáit, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2),
ill. (3) bekezdés szerint igazolva, az igazolásban megjelölve
− a teljesítés kezdő és záró idejét (év/hó/nap),
− a referencia tárgyát (a szállítás tartalmának rövid ismertetését, mennyiségét, oly módon, hogy
abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen),
− a teljesítés ellenértékét nettó Ft-ban meghatározva
− a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét),
− a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya,
akkor a referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó
részösszeget és mennyiségi adatot, illetve műszaki tartalmat.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik
a felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) a teljesítésre vonatkozó
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi referenciákkal:
1. rész: összességében legalább nettó 5 millió HUF értékű gépkereskedelemre vonatkozó
referenciával.
2. rész: összességében legalább nettó 0,5 millió HUF értékű gépkereskedelemre vonatkozó
referenciával.
A referencianyilatkozatból, illetve -igazolásból az alkalmassági követelményeknek igazolásához
szükséges feltételeknek maradéktalanul megállapíthatónak kell lennie.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenérték kiegyenlítése 30 napos határidő mellett a Kbt. 135. § (1) (5) (6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bek., és a szerződés szerint, tekintettel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényre. Az ajánlattétel és
a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Ajánlatkérő 10% előleget biztosít. Ajánlatkérő 2 részszámla
benyújtására ad lehetőséget. Az 1. részszámlát a készre jelentéskor az ellenérték 30%-a mértékben, a
2. részszámlát a termék átvételét követően azellenérték 50%-a mértékben, a végszámla benyújtására az
üzembe helyezés és a sikeres tesztüzem lezárást követően az ellenérték 20%-a mértékben. Az előleg
elszámolása a végszámlában.
A kifizetésre vonatkozó jsz-ok különösen: 2003. évi CL. tv., 2015. évi CXLIII. tv., 2007. évi CXXVII. tv., 2013.
évi V. tv., 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet. A részletes fiz. felt. a szerződés tartalmazza.
Jótállás: 12 hónap, Késedelmi kötbér 1%/nap, legfeljebb 20%, Hibás teljesítési kötbér: 1%/nap, legfeljebb
20%, Meghiúsulási kötbér: 15%
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:30 (óó:pp) Hely: Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda 1027 Budapest, Bem rakpart 43. I. em. 107.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (3) bekezdése alapján meghatározott
személyek lehetnek jelen a nem elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontásánál. A bontáson
Ajánlatkérő képviselője ismerteti a Kbt. 68.§ (4) bekezdés szerinti adatokat.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Tekintettel az EU Hivatalos Lapjának (TED) karakterkorlátozására, AK a VI.3) pontban nem tudja
az eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, azok részletesen a
közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre!
1. A felhívás IV.2.6) pontjában az „időtartam hónapban: „1” 30 napként értelmezendő.
2. Ajánlatkérő a P/1, M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási
módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
3. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak
szerint.
4. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:
− Felolvasólap (Kbt. 66. § (5), (8) bek.)
− Aláírási címpéldány, aláírás minta, meghatalmazás
− Változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről szóló igazolás
− Céginformációs adatlap
− Közös ajánlattételről szóló megállapodás
− Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is (a Kbt. 66. § (6)
bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot meg kell tenni az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumban)
− Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal is)
− Nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2), (4) bek. szerint
− Ajánlati adatlap (megajánlott termékek leírása)
− Gyártói műszaki leírás, termékismertető, vagy mo-i forgalmazótól származó leírás.
5. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 53. § (5) bek. alapján feltételesen indítja meg.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést,
vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
8. A dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció letölthető
az I.3.1. pontjában levő címről. Ajánlattevőknek a letöltéssel egyidejűleg regisztrációs e-mailt
kell küldeniük a kozbeszerzes@drkerekes.net címre, amelyben meg kell adni az ajánlattevő
megnevezését, székhelyét, a kapcsolattartó nevét, e-mail címét. Ajánlatkérő akkor tekinti letöltöttnek
a dokumentációt, ha ajánlattevő a letöltést követően haladéktalanul megküldi a regisztrációs e-mail.

9. A teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő
közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
10. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és
végrehajtási rendeletei az irányadók.
11. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szabó Balázs (OO351), Cím: 1027 Budapest,
Bem rakpart 43. I. em. 107., E-mail: kozbeszerzes@drkerekes.net
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám:
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság (5602/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18377
Postai cím: Radnóti Miklós utca 46.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Csaba ügyvezető
Telefon: +36 96806864
E-mail: simon.csaba@gyorprojekt.hu
Fax: +36 96998331
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyorprojekt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://vanin.hu/cikk/80/gyp_el_uz.html (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Érmelléki utca 9. II. emelet 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Ludvigné Paczolay Ildikó
Telefon: +36 12251585
E-mail: ildiko.paczolay@vaninmc.com
Fax: +36 12251585
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyorprojekt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Érmelléki utca 9. II. emelet 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1026

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Ludvigné Paczolay Ildikó
Telefon: + 36 12251585
E-mail: ildiko.paczolay@vaninmc.com
Fax: + 36 12251585
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyorprojekt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: ingatlanfejlesztés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás elektromos rendszerek, eszközök üzemeltetési és karbantartási, valamint a
hozzá tartozó hibajavítási feladatok ellátására a Győr Projekt Kft. által üzemeltetett létesítményekben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50711000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás elektromos rendszerek, eszközök üzemeltetési és karbantartási, valamint a hozzá
tartozó hibajavítási feladatok ellátására a Győr Projekt Kft. által üzemeltetett létesítményekben
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 220.000.000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás elektromos rendszerek, eszközök üzemeltetési és karbantartási, valamint a
hozzá tartozó hibajavítási feladatok ellátására a Győr Projekt Kft. által üzemeltetett létesítményekben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45310000-3

További tárgyak:

45312100-8
45316000-5
45317300-5
50324200-4
51110000-6
51112000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Győr Megyei Jogú Város közigazgatási
területén elhelyezkedő különböző ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás elektromos rendszerek, eszközök üzemeltetési és karbantartási, valamint a hozzá
tartozó hibajavítási feladatok ellátására a Győr Projekt Kft. által üzemeltetett létesítményekben (5db):
1. Karbantartási feladatok -futamidő alatt folyamatosan, a műszaki leírásban részletezett (1 v. 2 v. 4 alkalom/
év)- gyakorisággal:
o Főelosztó, elosztószekrények
o Térvilágítási rendszerek
o Kiegészítő fűtések
o Biztonsági és irányfény világítás
o Tűzjelző és RWA rendszer
o Általános világítás
o Sportvilágítás
o Eredményjelzők
o CCTV rendszer
o Beléptető- és vagyonvédelmi rendszerek, behatolás jelző rendszer
o Automatika rendszer
2. Hibajavítás (előző évek tapasztalati adatai szerint 30 alkalom/év, több - számos esetben 2-3 - egyidejű
hibaesemény felmerülés esetén is) - eseti jelleggel,melyet a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a
bejelentéstől számított max.60 percen belül megkezdeni;
3. Műszaki ügyelet (összesen 500 óra/év+10%, az események ütemezése szerint több esetben 2-3
rendezvény egyidejűsége mellett) -eseti jelleggel;
4. ÉV mérések -eseti jelleggel jogszabályi előírások szerint;
5. VV mérések -eseti jelleggel jogszabályi előírások szerint;
6. Nagyjavítások, cserék -eseti jelleggel.
Nyertes ajánlattevőtől elvárás -adott esetben- hibaelhárítás estén,illetve a rendezvényekhez kapcsolódó ügyelet-biztosítása során szombati, vasárnapi,
ünnepnapi, ill. éjszakai munkavégzés is,
- egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igény egyidejű teljesítése is összehangolt munkavégzés
mellett.
Fentiek esetén sem tarthat igényt díj-, v. költségtöbbletre, ill. nem hivatkozhat késedelem, költségátlépés
esetén sem az ez okból bekövetkező többleterőforrás bevonási szükségletre.
Ajánlatkérő a Keretmegállapodás alapján az 1-5) feladatokra egyedi megrendelést bocsát ki:
- karbantartási feladatokra, valamint az ÉV és VV mérésekre a vonatkozó feladatok ütemezését tartalmazó,
nyertes ajánlattevő által készítendő karbantartási ütemterv ajánlatkérő általi elfogadásával, a benne foglaltak
szerint;
- hibajavításra a Call Center bejelentésekkel;
- műszaki felügyeletre a rendezvényhez kapcsolódó egyedi megrendeléssel.

A megrendelés alapját a közbesz. eljárásban benyújtott ajánlat részeként megajánlott óradíj, ill. a
karbantartás/hibajavítás/műszaki ügyelet során szükségessé váló, javításhoz szükséges alkatrészek
anyagára képezi.
A Keretmegállapodás alapján a 6) feladatra (az üzemeltetés során észlelt vagy a karbantartási tevékenység
során feltárt nagyobb volumenű cserék,javítások,beavatkozások) ajánlatkérő konzultációt kezdeményez és
annak sikeres lezárásával jön létre a megrendelés.
A Keretmegállapodás a megkötésétől a jelen felhívás II.2.7 pontjában előírt időtartamra jön létre, ill.
addig, amíg a -közvetlen, v. írásbeli konzultációt követő- megrendelések ki nem merítik az ajánlatkérő
rendelkezésére álló -nettó 220.000.000,- Ft (azaz nettó kettőszázhúszmillió forint)- anyagi fedezetet.
A teljesítés helyszínei:
1. 9025 Győr, Olimpia út 1. (Aqua Sportközpont):
férőhelyek száma: 1.024 fő; alapterület: 8.070 m2;
2. 9027 Győr, Tóth László út 1.. hrsz.(Audi Aréna)
férőhelyek száma: 5.900 fő; alapterület: 16.100 m2;
3. 9021 Győr, Baross Gábor u. 21. (Látogatóközpont)
férőhelyek száma: 50 fő; alapterület: 680 m2;
4. 9026 Győr, Kálóczy tér 10. (Kálóczi téri Sportközpont)
férőhelyek száma: 50 fő; alapterület: 10.050 m2;
5. 9025 Győr, Bercsényi liget, 8712/2 hrsz. (EYOF torony)
6. 9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46. (Olimpiai Sportpark)
férőhelyek száma: 4.526 fő, alapterület: 16.708 m2.
A létesítmények bérlők által -rendezvényekre,edzésekre,eseményekre- jellemzően napi szinten, 15 órában
igénybe vételre kerülnek. Üzemeltetési hibákból adódó üzemidő kiesések megengedhetetlenek (pl.:
nemzetközi mérkőzés), ill. az ajánlatkérőt érő jelentős anyagi és erkölcsi kárt vonnának maguk után.
A mennyiségre vonatkozó részletes adatokat,szerződéses feltételeket, határidőket a közb. műszaki leírás és
szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Hibajavítás megkezdésének reakció ideje (perc; Kbt.77.§(1) szerint
legkedvezőtlenebb:60) 20
2 3. (A szempont megnevezése a VI.4.3 pontban) 15
3 4. (A szempont megnevezése a VI.4.3 pontban) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 220000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/07/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5 pont esetében:
1. Ár (Ajánlati ár) elemei/súlyszám
1.1. Karbantartás díja (nettó Ft/év)/30
1.2. Hibajavítás díja (nettó Ft/óra)/10
1.3. Műszaki ügyelet (nettó Ft/alkalom)/10
1.4. ÉV mérési pont egységár (nettó Ft/mérési pont)/5
1.5. VV mérési pont egységár (nettó Ft/mérési pont)/5
Pontszám 0-10-ig;
1.: relatív, fordított arányosítás;
2-4.: abszolút, folytonos hasznossági függvény.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
1. az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt
kizáró feltételek valamelyike;
2. az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.
62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:
Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az
ajánlatban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015.
(X. 30.) Kormányrendelet (a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról - továbbiakban
Kormányrendelet) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének
hatálya alá.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe
a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot
akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését.
A Kbt. 69. § (4)-(8) alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezet 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy vane folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
A Kormányrendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő
a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett
Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló
adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban megjelölte.
A Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók,
ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy
megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolás:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a gazdasági és
pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a
Kormányrendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával. Nem elfogadott a gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozata, elvárt a formanyomtatvány IV. részének kitöltése az alkalmassági
követelmények feltüntetésével. Igazolás Kormányrendelet V. Fejezetében előírtak szerint válthatók ki
minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel.
Kbt. 69.§ szerinti igazolások:
Benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
P1) valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től
származó, jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű (attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak) nyilatkozat(ok), amiből megállapítható, hogy „a pénzforgalmi számláin az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás nem fordult elő”.
(Kbt.65.§(1)a, Kormányrendelet 19.§(1)a) Továbbá a gazdasági szereplő nyilatkozata arról, hogy
valamennyi számlavezető pénzintézményétől, valamennyi nem törölt pénzforgalmi számlájára
vonatkozóan becsatolta az igazolását.
P2) nyilatkozata a beszerzés tárgya (sport- és/vagy rendezvénycsarnok elektromos rendszereinek,
berendezéseinek üzemeltetési és/vagy karbantartási feladatai) szerinti - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevételről legfeljebb az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
visszamenőleg, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha
ezek az adatok rendelkezésre állnak. (Kbt.65.§(1)a, Kormányrendelet 19.§(1)c) Elegendő azon
év(ek) adata(i) megadása, amellyel a megfelelést igazolni kívánja(k). Ha a gazdasági szereplő a
fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében a mérleg, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az
e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kormányrendelet 19. §
(3) bekezdés szerint járhat el.
Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva
kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés szerinti
releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő
köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak
szerint igazolni. (Kbt. 67. § (3) bekezdés.)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő, ha
P1) valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozata szerint a pénzforgalmi számláin
az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás
nem fordult elő. (Sorba állítás: 2009. évi LXXXV. törvény 2. §. 25. pont.)
P2) rendelkezik az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg
- vagy, ha később jött létre, akkor azóta - összesen, legalább 75.000.000 Ft mértékű, beszerzés
tárgya (sport- és/vagy rendezvénycsarnok elektromos rendszereinek, berendezéseinek üzemeltetési
és karbantartási feladatai) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel.
Alanyi kör:
III.1.2./P1) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők közül elegendő, ha közülük
egy felel meg. (Kbt.65.§(6)).
III.1.2./P2) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
(Kbt.65.§(6)).
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is
megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11)
bekezdés).
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott
alkalmassági feltételt igazolja.
Fogalommagyarázat:
elektromos rendszerek, berendezések üzemeltetési és karbantartási feladatai: minden, illetve
bármely, jelen felhívás II.2.4/1-6. pontok szerinti tevékenység.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolása tekintetében a
Kbt.65.§, 67.§ 69.§-ában és a Kormányrendelet 21-22.§-ában foglaltak alapján kell eljárni.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtandó. Nem elfogadott a gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozata, elvárt a formanyomtatvány IV. részének kitöltése az alkalmassági

(alk.) követelmények feltüntetésével. Igazolás Kormányrendelet V. Fejezet szerint kiváltható
minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel.
Kbt. 69.§ szerinti igazolások:
Benyújtandó az ajánlattevő, illetőleg az alkalmasságot igazoló
M1) jogszabály szerinti igazolása(i) a felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három
évben (36 hónapban) teljesített (a vizsgált időszakban befejezett (lezárt, illetve leigazolt), de
legfeljebb hat éven belül megkezdett) legjelentősebb szerződéseinek ismertetéséről. Az igazolásnak
tartalmaznia kell a jogszabályban előírtakon (teljesítés megkezdése és befejezése ideje; szerződést
kötő másik fél; a korábbi teljesítés tárgya, mennyisége; nyilatkozat a teljesítés előírásoknak és
szerződésnek való megfeleléséről) túl az alk. feltételnek való megfeleléshez esetlegesen szükséges
további adatokat. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását, ha a
referenciakövetelményben foglalt eredmény v. tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult
meg. (Kbt.65.§ (1)b), Kormányrendelet 21.§(3)a),(3a)b),21/A.§ és 22.§(1)-(2),(3a)-(5))
M2) Benyújtandók a szakemberek végzettségét vagy képzettségét, szakmai tapasztalatát igazoló
dokumentumok:
- végzettség, ill. képzettség igazolásához -ahol vonatkozó feltétel előírásra került- az azt igazoló
dokumentum másolata;
- szakmai tapasztalat (gyakorlat) ismertetéséhez -ahol vonatkozó feltétel előírásra került- az
alkalmasság megállapításához és ellenőrizhetőségéhez szükséges részletezettségű, a szakember
által aláírt szakmai önéletrajz.
Csatolandó a bemutatott szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata. M2.1) alk. követelmény
esetében a képzettség és szakmai tapasztalat igazolására -adott esetben -elfogadott és elegendő
a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása v. a jogosultság elérési útvonalának megadása.
(Kbt.65.§(1)b),Kormányrendelet 21.§(3)b))
M3) Benyújtandó a gazd. szereplő nyilatkozata a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök,
berendezések, ill. műszaki felszereltség leírásáról (bemutatásáról) az alk. feltételnek való
megfeleltetéshez szükséges tartalommal: a szolgáltatás keretében megajánlott eszközök, és
műszaki adataik bemutatása, igazolása (műszaki specifikáció/felszereltség, fényképek/műszaki
dokumentáció, járművek esetén forgalmi engedély; tulajdoni lap, nem saját tulajdon esetén a
rendelkezésre állás igazolása; callcenter igazolására benyújtandó: ajánlattevő bemutatásra
vonatkozó nyilatkozata). (Kbt. 65.§(1)b), Kormányrendelet 21.§(3)i))
M4) Benyújtandó a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések leírása: a minőségbiztosítási
rendszer fennállásról szóló tanúsítvány, v. -adott esetben- a Kormányrendelet 24.§(3) szerinti
bizonyítékok. (Kbt.65.§(1)b), Kormányrendelet 21.§(3)c) és 24.§(3))
M5) Benyújtandó a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírása, amelyeket az ajánlattevő a
teljesítés során alkalmazni tud: környezetirányítási rendszer fennállásról szóló tanúsítvány, v. -adott
esetben- a Kormányrendelet 24.§(4) szerinti bizonyítékok. (Kbt.65.§(1)b), Kormányrendelet 21.§(3)g)
és 24.§(4)).
Ha a Kormányrendelet 24.§(1)-nek megfelelőn az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői
jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel az előírt követelményeknek, ajánlatkérő a
jegyzék szerinti igazolást elfogadja a 21.§(1) szerinti igazolási módok helyett.
Ha ajánlattevő az előírt alk. feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni,
ajánlatában a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók, és a
gazdasági szereplő köteles - általa igazolandó alk. feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak
szerint igazolni. (Kbt. 67.§ (3)).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas ajánlattevő,ha
M1)rendelkezik a felhívás feladásától (VI.5.pont) visszafelé számított 3éven (36hónapban befejezett
(lezárt,ill.leigazolt), de legfeljebb 6éven belül megkezdett) belül legalább 1év (12hónap) időtartamban
folyamatosan ellátott olyan sport- és/vagy rendezvénycsarnok elektromos rendszereinek,
berendezéseinek üzemeltetési és/vagy karbantartási feladatai tárgyú korábbi teljesítéssel/
teljesítésekkel, amely(ek)összesen
- min. 3.000 férőhellyel felszerelt vagy min. 9.000m2 alapterületű létesítményre,
- és min. az alábbi felszerelésekre
a)program vezérelt full HD minőségű (min. 1.800lux) TV-közvetítésre alkalmas sportvilágítási
rendszerre,
b)programozható fényjátékkal rendelkező külső díszvilágítási rendszerre,
c)rendfenntartására szolgáló -rendőrségi engedéllyel rendelkező- CCTV rendszerre,
d)rendezvény támogatására alkalmas beléptető rendszerre vonatkozott/vonatkoztak.
M2)rendelkezik a teljesítésbe bevonandó

M2.1)legalább 1fő szakemberrel,aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti MV-VI és/vagy MVÉV felelős műszaki vezetői -vagy azzal egyenértékű- jogosultsággal, vagy a megszerzéséhez
szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M2.2)legalább az alább felsorolt képzettséggel (végzettséggel és -adott esetben- tapasztalattal)
rendelkező szakemberekkel:
M2.2.1):min.4fő villanyszerelő végzettséggel,
M2.2.2):min.2fő kosaras személyemelőre érvényes építőgép kezelői jogosítvánnyal és ennek
megfelelő min.3év szakmai gyakorlattal,
M2.2.3):min.2fő darus emelőre érvényes építőgép kezelői jogosítvánnyal és ennek megfelelő
min.3év szakmai gyakorlattal.
M3)rendelkezik az alábbi felszereltséggel:
M3.1)min.5db, érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező kosaras autó: min.10m-es munka
magassággal;
M3.2)min.1db önjáró ollós emelő;
M3.3)min.5db minimum két szintes gurulóállvány;
M3.4)min.2db 24órában rendelkezésre álló karbantartási és üzemzavar elhárító műhelykocsi,
amelyek min.2500kg/db össztömegűek, érvényes műszaki engedéllyel és az alábbi
alapfelszereltséggel rendelkeznek egyenként:
a)min.4db NKI kesztyű,
b)min.1db áramfejlesztő (min. 2.5 kW),
c)min.1db gázpalack Raychem,vagy azzal egyenértékű fejjel,
d)min.4db univerzális,hitelesített ÉV mérő műszer,
e)min.2db KIF rövidre záró,
f)min.1db KÖF rövidre záró,
g)min.1db krimpelő,
h)min.2db kábelprés gépi,hidraulikus 500mm2-ig,
i)min.1db fény (lux) mérő;
M3.5)1db 0,4kV-os hálózat analizátor;
M3.6)1db infravörös hőkamera HT 1160 típus vagy műszakilag egyenértékű;
M3.7)1db sínhajlító,vágó,lyukasztó(legalább 110*10 mm sínhez);
M3.8)1db hordozható,beépített kiértékelő-,vizsgáló,elő-,és utóbehatároló, égető- valamint
köpenyhiba kereső;
M3.9)24órás élőerős callcenter,hiba bejelentések fogadásához és továbbításához.
M4)rendelkezik MSZ EN ISO 9001:2008 szabványnak megfelelő érvényes tanúsítvánnyal, v.ezzel
egyenértékű irányítási rendszerről szóló dokumentummal, v.-a Kormányrendelet 24.§(3) szerinti
esetben- a minőség biztosítása érdekében tett intézkedésekkel.
M5)rendelkezik MSZ EN ISO 14001:2004 szabványnak megfelelő érvényes tanúsítvánnyal, v.ezzel
egyenértékű környezetirányítási rendszer meglétét igazoló dokumentummal,v.-a Kormányrendelet
24.§(4) szerinti esetben- a környezetvédelem érdekében tett intézkedésekkel.
Alanyi kör:
M1)-M5): közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek -Kbt.65.§(6)
M1)feltétel 1db -v. azonos 12hónapos időszakban folyamatosan fennálló legfeljebb 2db- korábbi
teljesítéssel igazolható.
M2): Igazolható a megfelelés egyenértékű, ill.nem Magyarországon letelepedett gazd.szereplők
esetén a letelepedés szerinti országban egyenértékű végzettséggel,jogosultsággal.
M2.1): a szakember előírt jogosultságának igazolása -adott esetben- a szerződéskötés
feltétele. Elegendő annak a gazd.szereplőnek benyújtani az igazolást,aki az adott alk.feltételt
igazolja.Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet -Kbt.65.§(7)(9)(11)
M2.2): szakemberek között az átfedés megengedett.
Folyt: VI.4.3)
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Szerz. megerősítő mellékköt.: Késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér
Fin. feltételei: Ajánlattétel,szerződés,kifizetések pénzneme:HUF
Finanszírozás:saját forrásából
Kifizetés szabályai, vonatkozó rendelkezések: Ajánlatkérő a Kbt. 135.§(1),(5)-(6) bek.alapján a Ptk.6:130.§
(1)-(2) bek.szerint fizeti meg az ellenértéket. A fizetés a nyertes általi teljesítést és annak ajánlatkérőként
szerződő fél általi elismerését követően, banki átutalással történik oly módon, hogy a fizetési határidő nem
haladhatja meg a számla általa történő kézhezvételének napját követő 30 napot (Ptk.6:130.§ (1) bek.)
Von. jogszabályok különösen:2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.), 2007. évi CXXVII. tv., 2013. évi V.tv.(Ptk.)
Fizetési ütemezés:
Előleg nem biztosított
Rész-számlák és végszámla:Valamennyi,adott hónapban leigazoltan elvégzett tevékenységre vonatkozó
számla a következő naptári hónapban nyújtható be,kerül kifizetésre.
Mellékkötelezettségek,finanszírozás részleteit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/06/21 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.; 1026
Budapest, Érmelléki u. 9. II. emelet, tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti
szervezetek/személyek jogosultak részt venni.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlattétel feltétele ajánlati biztosíték nyújtása:
Ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani,ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek
lennie.Mértéke: 1.000.000 Ft.
Mód:befizetés (11737007-20752369, IBAN: HU42 1173 7007 2075 2369 0000 0000, EURO utalás
esetén: HU72 1176 3378 5555 6886 0000 0000 0000, SWIFT KÓD: OTPVHUHB számlára),v.
pénzügyi intézmény,v. biztosító által vállalt garancia,v. készfizető kezesség,v. biztosítási
szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvény. Igazolás ajánlat
benyújtásakor az ajánlatban, közös ajánlattevőknek elegendő egyszer. Lásd még Kbt.54.§(4)-(7).
2.Ajánlatkérő (AK) nem rendel el újabb hiánypótlást,ha a hiánypótlással az ajánlattevő ajánlatában
korábban nem szereplő gazd.szereplőt von be az eljárásba és e gazd.szereplő okán lenne
szükséges újabb hiánypótlás -Kbt.71.§(6).
3.Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt.56.§(1) szerint,válasz Kbt.56.§(2)-(5)szerint.
4.Ajánlatok elvárt tartalmával,benyújtásával,átszámítással,fordítással igazolási módokkal,az
ellenőrzés tűrésével kapcsolatos további előírásokat a közbesz.dok. tartalmazza.
5.AK előírja,az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt/azokat a részét/részeit, melynek
teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,és meg kell adni az e részekhez igénybe
venni kívánt,az ajánlattételkor már ismert alvállalkozókat.-Lásd Kbt.138.§(2)-(4).
6.Ajánlattevő,Kbt.65.§(7) szerinti szervezet által benyújtandó (egyszerű másolat):
a.hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), v. 2006.évi
V.tv.9.§(3) szerinti ügyvéd v.kamarai jogtanácsos aláírás-minta;
b. -adott esetben- dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.
7.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó: cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és annak érkezéséről a cégbíróság általi igazolás.
8.A Kbt.61.§(4)bek. szerinti indokolás: AK a részajánlattételt nem biztosítja: A jelen beszerzés
tárgya olyan összetett közbesz.igény, amely a megrendelések/szerződések időbeli-,térbeliés műszaki kivitelezésének összehangolt megvalósítását igényli. A szolgáltatás optimális
megvalósítása,ill. gazdasági racionalitása (azonos erőforrásokkal végezhető a tevékenység a
létesítményekben) indokolja,hogy egy feladat-és felelősségi körbe tartozó ajánlattevő végezze
valamennyi létesítményben. Továbbá a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok
-jellegük,összetettségük,előírt műszaki paramétereik,időbeli tartamaik alapján- szorosan
kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek,így feladatonkénti megbontás sem lehetséges.
9. Kbt. 104. § (2) bekezdés alapján, a 105. § (1) bekezdés b) pont szerinti Keretmegállapodásos
eljárás .
10.AK a nyertessel köt szerződést,v. -a nyertes visszalépése esetén- az értékelés során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevő szervezettel/személlyel, ha -a Kbt.69.§(6)bek. foglaltakra is tekintettel- a
Kbt.79.§(2)bek.szerinti összegezésben megjelölte -Kbt.131.§(4)bek.
11.Közös ajánlattétel esetén projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8)bek. alapján: nem megengedett
és nem megkövetelt.
12.FAKSZ: Ludvigné Paczolay Ildikó (lsz:00195)
13.AK elvárása,hogy nyertes a megállapodás aláírásának időpontjára rendelkezzen Győr
közig.területén az eszközök,anyagok,gépek ideiglenes tárolására szolgáló telephellyel.Az ajánlatban
nyilatkozni kell az ennek megfelelő telephelyéről v.létesítését nyilatkozatban kell vállalni nyertesség

esetére. AK az előírt telephely meglétének hiányát a szerz.kötéstől való visszalépésként értelmezi,a
Kbt.131.§(4) szerint jár el.
14.AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek. e) pontját.
15.A II.2.7 pontban megadott kezdési időpont a közbesz.eljárás lefolytatása függvényében változhat
de ez a befejezési -keretmegállapodás időbeni hatályának utolsó napjára vonatkozó- időpontot nem
érinti,nem módosítja.
16.A felhívás nem tartalmaz minden előírást,a benne foglaltak a közbesz.dok-okkal együttesen
értelmezendők.
Folyt:VI.4.3)pont
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: + 36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorv. kérelmek
benyújtása:Kbt.148. § szerint.
Ért.szempontok megnevezése:
3. Az M2.1) szerinti szakember jogosultság megszerzését követően (vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat időtartamát meghaladóan), min.3000 férőhelyes
vagy min.9000 m2-es sport- és/vagy multifunkcionális csarnok elektromos rendszereinek
üzemeltetési és/vagy karbantartási feladatainak ellátásában szerzett gyakorlata (hónap; Kbt. 77.§ (1)
szerint legkedvezőtlenebb:0/legkedvezőbb:60)
4. Az M2.2) szerinti 4fő villanysz. végzettséggel rendelkező szakember képzettség megszerzését
követően,sport- és/vagy multifunkcionális csarnok elektromos rendszereinek üzemeltetési és/vagy
karbantartási feladatainak ellátásában szerzett gyakorlata összesen (hónap; Kbt. 77.§ (1) szerint
legkedvezőtlenebb:0/legkedvezőbb:100)
III.1.3) folyt:
M2)Az adott végzettséggel rendelkező szakemb esetében gyakorlati idő alatt képzettség
megszerzését követően nevezett végzettség szerinti munkakörben való foglalkoztatás, és/vagy ilyen
pozícióban végzett tevékenység időtartama értendő
Villanysz. végzettség: szakmunkásképző v.szakközépiskolai végzettség,OKJ oklevél az alábbi
tárgykörben:
- épületvillamosság
- villamosgépek és ipari elosztóberendezések
- épületvilágítás
M2.2.2)/M2.2.3): az előírt jogosítvánnyal annak megszerzését követően, annak birtokában
végezhető- tevékenységben szerzett szakmai gyakorlatra vonatkozik az elvárás
M3)Infravörös hőkamera esetében a HT 1160 típussal műszakilag egyenértékű, amely
- színpaletta száma legalább 4
- a kijelző felbontása legalább 160*120 pixel
- a kártya tárolási kapacitása legalább 1000 hőkép
- rendelkezik USB porttal
- mérési pontosság nem rosszabb +/- 2%-nál

24 órás élőerő callcenter: hiba bejelentési diszpécser szolgálat, ahova a nap 24 órájában lehetőség
van hibák/hiányosságok telefonos és/vagy elektronikus bejelentésére.
VI.3) folyt.
17.A szerz. kötés feltételei:
a)nyertes AT (közös AT min. egyike)rendelkezzen a megkötendő szerz. időtartamával megegyező
érvényességi idejű, legalább 50millió Ft/év és 15millió Ft/káresemény értékű szakmai felelősségbizttal
b)az M2.1) alk. köv. igazolására bemutatott szakember jogosultságának igazolása -amennyiben
erre a közb. eljárás során nem került sor: az alk. feltételnek való megfelelés körében az előírt
jogosultságot nem, csak annak megszerzéséhez szükséges képzettséget igazoló szakember
esetében a megnevezett szakember által az előírt kamarai jogosultság megszerzéséről szóló
igazolás
c) nyertes AT (közös AT: legalább egyik) köteles legkésőbb a szerz.kötés időpontjára igazolni, hogy
rendelkezik: M3.2) alk. köv. szerinti további 1 db önjáró ollós emelővel és az M3.4) alk.köv. szerinti
műhelykocsik rendelkeznek egyenként további:min.4db fúrókalapáccsal, és min.2db alumínium
létrával
d)a nyertes AT köteles legkésőbb a szerz.kötés időpontjára igazolni az alábbi minősítések
mindegyikének meglétét:
- OHSAS 18001:2007 (munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer)
AK elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű
tanúsítványt, továbbá az egyenértékű információ biztonsági/munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági irányítási/munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések egyéb
bizonyítékait, ha a gazdasági szereplőnek -neki fel nem róható okokból- nem volt lehetősége
az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazd.szereplő
bizonyítja, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az előírtakkal. Az egyes feltételnek való
megfelelést az AT-nek/közös AT min. egyikének kell igazolni
Fentiek hiányát AK a szerz.kötéstől való visszalépésként értelmezi és a Kbt.131.§(4) szerint jár el
Nyertes AT köteles a szerz.kötést követő 15napon belül műszaki ütemtervet benyújtani a
karbantartási munkák és az ÉV és VV mérések éves ütemezésére vonatkozóan, melynek AK általi
elfogadásával jön létre a megrendelés.A megvalósítás feltétele ennek AK-vel egyeztetett,elfogadott
formában történő véglegesítése
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: + 36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Hajdúnánási Holding Zrt (5883/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúnánási Holding Zrt
Nemzeti azonosítószám: AK20703
Postai cím: Kossuth utca 22.
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Tibor Vezérigazgató
Telefon: +36 704454043
E-mail: drhorvathtibor@nanasholding.hu
Fax: +36 52570723
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nanasholding.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK20704
Postai cím: Kossuth utca 22.
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szabados Gábor Ügyvezető
Telefon: +36 202859181
E-mail: szabadosgabor.hepszolg@nanasholding.hu
Fax: +36 52570723
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hepszolg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.procurementauditkft.hu/index.php/2016-04-16-19-47-09
(URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PROCUREMENT AUDIT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kaffka Margit u. 8/1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Galamb Csaba Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(Lajstromszám: 00257)

Telefon: +36 303839689
E-mail: procurementkft@gmail.com
Fax: +36 52688948
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.procurementauditkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PROCUREMENT AUDIT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kaffka Margit u. 8/1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Galamb Csaba Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(Lajstromszám: 00257)
Telefon: +36 303839689
E-mail: procurementkft@gmail.com
Fax: +36 52688948
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.procurementauditkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Holding szolgáltatás
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gázmotor által termelt hő- és villamosenergia beszerzése.
Hivatkozási szám: 2 / 2018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés

09000000-3

Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gázmotor által termelt hő- és villamosenergia beszerzésére vonatkozó adás-vételi szerződés
keretmegállapodás formájában a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 90000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Gázmotor által termelt hő- és villamosenergia beszerzésére vonatkozó adás-vételi szerződés
keretmegállapodás formájában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09000000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4080 Hajdúnánás település közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gázmotor által termelt hő- és villamosenergia biztosítása keretmegállapodás formájában, vagy a
keretösszeg teljesüléséig:
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 18.000.000 Ft / év.
Ajánlattevő köteles a Hajdúnánási Gyógyfürdő kísérőgázának hasznosítására 1 db gázmotort és
segédberendezéseit telepíteni, az energiatermelő berendezést üzembe helyezni, és a hőenergiát valamint a
villamos energiát a berendezéssel biztosítani.
A berendezés beszerzése, üzembehelyezése, telepítése nyertes Ajánlattevő feladata, az ezekkel
kapcsolatos költségek is nyertes Ajánlattevőt terhelik.
Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy elvégzi a Hajdúnánási Gyógyfürdőn az elektromos betáp
kialakítását, az ezzel kapcsolatos költségek is nyertes Ajánlattevőt terhelik.
Nyertes Ajánlattevő további feladatai:
- az általa telepített gázmotor üzemeltetése
- napi felügyeleti feladatok ellátása
- folyamatos távfelügyelet nyújtása a gázmotorhoz
- hibák javítása
- szükséges hatósági mérések és karbantartások elvégzése saját költségen
- karbantartás
- adatszolgáltatások
- villamos energia tekintetében saját vételezési lehetőség megvalósítása a meglévő villamos energia fogadó
felhasználásával, vagy megfelelő főmérő beiktatásával
- a megtermelt hő értékesítése Ajánlatkérő részére
Ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimumot a rendelhető termékekkel
kapcsolatban.
A villamos energia termelése kapcsán keletkező hulladékhő hasznosítási joga az Ajánlatkérőé.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos

és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa
előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és
erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn
az adott tételek vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat: III.1.3. M2) pont szerinti alkalmassági követelmény
igazolására bemutatott szakember gázmotor üzemeltetésében szerzett szakmai többlettapasztalata
(min 0, max 3 db) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 90000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki:
a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 2. §-a
alapján az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlat
benyújtásakor az Ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumban rendelkezésre bocsátott, a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § és 6. § szerint kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot (a továbbiakban: ESPD) kell benyújtania.
Ajánlatkérő köteles elfogadni a Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a
már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók
tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában
foglaltakra.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén Ajánlattevő a Korm. rendelet 8. § és 10. §
szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak.
A gazdasági szereplőknek olyan nyilatkozatot, igazolást kell csatolni a kizáró okok tekintetében,
amely nem régebbi keltezésű a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást
megindító felhívás feladásának időpontját követően került kiállításra.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű
másolatban is benyújthatók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése értelmében az ESPD
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek.
A gazdasági szereplőnek az ESPD IV. rész (Kiválasztási szempontok) „alfa” szakaszát (az összes
kiválasztási szempont általános jelzése) kell kitöltenie anélkül, hogy a IV. rész bármely további
szakaszát ki kellene töltenie.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltakra.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát
megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt,
valamint ha ajánlatkérő szükségesnek ítéli, akkor az őt követő ajánlattevő(ke)t felhívja azon
dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági
követelményeknek az alábbiak szerint:
P1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja
alapján saját vagy jogelődjének az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt
üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (kiegészítő melléklet nélkül),
ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét (amennyiben az
kötelező).
Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy a beszámoló
adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben beszámoló benyújtása az ajánlatban nem
szükséges, kizárólag az erre vonatkozó nyilatkozat.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak alapján amennyiben az
ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, akkor alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti, a

közbeszerzés tárgyából (Gázmotor által termelt hő- és/vagy villamosenergia szállítása) származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Amennyiben az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló,
illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakat megfelelően
alkalmazza.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), illetve (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében
foglaltakra.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3)
bekezdését megfelelően alkalmazza.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmas, ha az Ajánlattevő üzemi/üzleti tevékenység
szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év
valamelyikében nem volt negatív.
Amennyiben az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete
után kezdte meg működését, úgy a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (Gázmotor
által termelt hő- és villamosenergia szállítása) származó nettó árbevételének el kell érnie nettó 30
millió forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. A P1) alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha a közös ajánlattevők közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése értelmében az ESPD
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek.
A gazdasági szereplőnek az ESPD IV. rész (Kiválasztási szempontok) „alfa” szakaszát (az összes
kiválasztási szempont általános jelzése) kell kitöltenie anélkül, hogy a IV. rész bármely további
szakaszát ki kellene töltenie.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltakra.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát
megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt,
valamint ha ajánlatkérő szükségesnek ítéli, akkor az őt követő ajánlattevő(ke)t felhívja azon
dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági
követelményeknek az alábbiak szerint:
M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a)
pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, a
beszerzés tárgyával megegyező tárgyú (Gázmotor által termelt hő- és villamosenergia szállítása)
szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdés a)-b) pontja szerint
meghatározott formában benyújtott nyilatkozat vagy igazolás szerint, az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél neve és címe;
- referenciát adó neve, elérhetőségei (telefonszám, faxszám, e-mail cím);
- a szerződés (szállítás) tárgya;
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (ÉV/HÓ/NAP-tól ÉV/HÓ/NAP-ig);
- a teljesített mennyiségi adatok;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján
az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

M2) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés b) pontja
alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük vagy
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
Az ajánlatban ismertetésre kerülő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tekintetében az
ajánlatban csatolni kell:
- a szakemberektől származó, képzettségét, szakmai tapasztalatát, gyakorlatát bemutató, saját
kezűleg aláírt szakmai önéletrajzokat úgy, hogy az önéletrajzokból egyértelműen derüljenek
ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberekkel szemben támasztott alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelőségek,
továbbá az önéletrajznak tartalmaznia kell az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek/
személynek a megjelölését, amellyel/akivel az adott szakember munkaviszonyban vagy
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,
- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy az
ajánlattevő nyertessége esetén részt vesznek a teljesítésben
- a szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és
felelőssége.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat megfelelően
alkalmazza.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 65. § (7), illetve (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében
foglaltakra.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3)
bekezdését megfelelően alkalmazza.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Az ajánlattevő rendelkezzen
- az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 éves időtartamon
belül,
- szerződésszerűen teljesített,
- legalább 1 darab,
- 50-100 kW beépített teljestményű termálgáz üzemű kiserőmű telepítését is tartalmazó, mely
komplex beruházás (tervezés, engedélyezés és gázleválasztási technológiával együtt) keretében
valósult meg,
- hő- és/vagy villamosenergia szállítására vonatkozó
referenciával.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1a) bekezdés
a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M2) Az Ajánlattevő rendelkezzen legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik
- gyártóműi oktatással, valamint
- legalább 1 db gázmotor üzemeltetésében szerzett szakmai tapasztalattal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér)
részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumban csatolt keretmegállapodás tartalmazza.
2. Kifizetés a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) és (10)-(11) bekezdései és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes
Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes
szervezet létrehozását.
4. A közbeszerzési eljárás jogalapja: a keretmegállapodás megkötésére a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja
alapján kerül sor.
5. Vonatkozó jogszabályok:
• 2008. évi XL. törvény,
• 2003. évi LXXXVIII. törvény,
• 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet,
• 265/2009. (XII.1.) Kormányrendelet
• 43/2013.(VII.25.) NFM rendelet
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: PROCUREMENT AUDIT Kft., 4032.
Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1), (3)-(4), valamint (6) bekezdései
szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: KD) a Kbt. 39. § (1)
bekezdésének megfelelően elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul és teljes körűen,
térítésmentesen, a Kbt. 57. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárást megindító felhívás
feladásának időpontjától hozzáférhetővé teszi az alábbi elektronikus elérhetőségen:
http://www.procurementauditkft.hu/index.php/2016-04-16-19-47-09
HajdúnánásHoldingEnergia
A Kbt. 57.§ (2) bek. alapján a KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton kell letölteni, melyet a KD részét képező regisztrációs
lap kitöltésével - a +3652688948 telefax számra vagy a procurementkft@gmail.com címre - történő
haladéktalan visszaküldésével kell igazolni, továbbá az ajánlat részeként ajánlattevőnek csatolnia
kell a kitöltött és az ajánlatkérő részére visszaküldött regisztrációs lap másolati példányát.
Az eljárásban való részvétel feltétele az KD letöltésének fentiek szerinti visszaigazolása!
A KD letöltéséről szóló regisztrációs lapot a letöltéstől számítva haladéktalanul vissza kell küldeni,
annak érdekében, hogy az ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatást a KD-t letöltő gazdasági
szereplőnek elektronikusan és/vagy faxon megküldhesse! A gazdasági szereplő felelőssége és
kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg a letöltésről szóló visszaigazolást,
úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és
ez esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia a fentiekben megadott elektronikus
elérhetőségen a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.
2) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján nem
rendel el az ajánlatkérő újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő
az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
3) Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított, tekintve a portfólióhatás miatti kedvezőbb
árazást, a fogyasztási helyek számát és a fogyasztási volument.
4) Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66.§ (2) bek., 66.§ (4) bek., valamint 66.§ (6) bek. a)-b) pontja
szerinti nyilatkozatát.
5) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§ban foglaltakat kell figyelembe venni.
6) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni, amelynek
tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
7) Az egyéb formai követelményeket a KD tartalmazza.
8) Az ajánlatok munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8:00 óra és
az ajánlattétel határidő lejártáig nyújthatók be.
9) Valamennyi alkalmassági követelmény szigorúbb a minősített ajánlattevői jegyzékhez képest.
10) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján felhívja a figyelmet arra, hogy jelen
közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
11) Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint történik.
Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 0 pont, felső
határa 100 pont, amely minden részszempont esetében azonos.
1. rész-szempont: "fordított arányosítás" módszere.
2. rész-szempont: "egyenes arányosítás" módszere.
12) Ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimumot a rendelhető
termékekkel kapcsolatban.

13) Amennyiben ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelöli a második
legkedvezőbb ajánlattevőt, a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti esetekben vele köt szerződést.
14) Bevont Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Galamb Csaba (Lajstromszám: 00257)
15) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint annak végrehajtási
rendeletei, és a Kbt. 2.§ (8) bek. szerint a Ptk. az irányadó.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/magunkrol/dontobizottsag/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/magunkrol/dontobizottsag/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (5975/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK16725
Postai cím: Andrássy út 100
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fazekas Terézia
Telefon: +36 13122213
E-mail: fazekas@ifka.hu
Fax: +36 13320787
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ifka.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ifka.hu/kozbeszerzes
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: www.ifka.hu/kozbeszerzes (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Prime Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pálya utca 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Dull Attila felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 302537574
E-mail: dull.attila@primeconsulting.hu
Fax: +36 13122213
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.primeconsulting.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.primeconsulting.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 100.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Fazekas Terézia
Telefon: +36 302537574
E-mail: fazekas@ifka.hu
Fax: +36 13122213
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ifka.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ifka.hu/kozbeszerzes
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nonprofit gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: iparfejlesztés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Integrált kommunikációs ügynökségi szolgáltatások beszerzése a GINOP-1.1.3-16-2017-00001
sz. projekt keretében II.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Integrált kommunikációs ügynökségi szolgáltatások beszerzése a GINOP-1.1.3-16-2017-00001 sz. projekt
keretében II.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 96.111.678 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés integrált kommunikációs ügynökségi szolgáltatásokra vonatkozóan
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79000000-4

További tárgyak:

79416000-3
79341200-8
79821000-5
79822500-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: Nyertes ajánlattevő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata a GINOP-1.1.3-16-2017-00001 sz. kiemelt támogatott projektben 2019.12.15ig jelentkező kötelező és nem kötelező integrált kommunikációs ügynökségi feladatok végrehajtásának
támogatása. A kiemelt projekt célja az ipari szektorban működő feldolgozóipari kis-középvállalkozások
Ipar 4.0. technológiai szintjének növelése. Ennek keretében a termelő kis-középvállalkozások valós piaci
környezetben ismerkedhetnek meg Ipar 4.0 technológiákkal a projektben résztvevő Ipar 4.0 mintagyárakban.
A közbeszerzés tárgya szerinti feladatok ennek megfelelően KKV-nak minősülő üzleti partnerek közötti
kommunikációra vonatkoznak (B2B kommunikáció).
Az egyes részfeladatok alábbiak:
1. PR ügynökségi szolgáltatások feladat keretében a kötelező és nem kötelező kommunikációhoz
kapcsolódóan nyertes Ajánlattevő feladata legalább 1005 db feldolgozóipari KKV aktív elérése az alábbi
részfeladatok figyelembevételével:
• sajtófigyelés teljes médiakörre vonatkozóan 15 keresőszó tekintetében
• 1 db Sajtónyilvános projekt átadó konferencia szervezése, egyéb sajtóesemények szervezése
• Kommunikációra alkalmas fotódokumentáció készítése (20 napon keresztül)
• Szövegírás összesen 60.600 karakterre vonatkozóan
• 2 db Demonstrációs jármű bérlése és arculatozása
• web és web2 tartalomfejlesztés (40.000 karakter, 17 videó)
• celebritás közvetítés
• sajtóesemények catering szolgáltatása (összesen 250 fő)
• web és web2 tartalom előállítás
A feladat mennyiségeit és részletes paramétereit az közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező
árazótáblázata tartalmazza.
2. Grafikai és gyártás (árubeszerzés) feladat keretében a kötelező és nem kötelező kommunikációhoz
kapcsolódóan nyertes Ajánlattevő feladata:
• eredménykommunikációs kiadványok készítése (500 db)
• Beruházás helyszínén 1 db B tábla kihelyezése.
• szóróajándék tervezés és gyártás (árubeszerzés, összesen 8.000 db)
• grafikus szakember biztosítása (100 óra)
• grafikai gyártási feladatok (árubeszerzés)
• 6 db video forgatás, vágás
A feladat mennyiségeit és részletes paramétereit az közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező
árazótáblázata tartalmazza.
3. Médiaügynökségi feladatok (médiakampányok végrehajtása) keretében a kötelező és nem kötelező
kommunikációhoz kapcsolódóan nyertes Ajánlattevő feladata legalább 1005 db feldolgozóipari KKV aktív
elérése az alábbi részfeladatok figyelembevételével:
• médiavásárlás és média tartalmi együttműködések megkötése. Ajánlatkérő a jogszabályban meghatározott
mértékű ügynökségi díjjal együtt összesen nettó 18 062 269,- Ft összegű médiaköltést kíván megvalósítani.
• 35 db médiaterv készítés
• 35 db médiakampány hatékonyság mérés
• social media-, Adwords-, PPC-, banner kampánymenedzsment 17 hónapon keresztül

A feladat mennyiségeit és részletes paramétereit az közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező
árazótáblázata tartalmazza.
A fenti szolgáltatások megvalósítására Ajánlatkérő megbízási keretszerződést kíván kötni, egységár alapú
elszámolással. A keretszerződés maximális értéke: nettó 96 111 678 Ft, melynek 70 %-ára vállal lehívási
kötelezettséget Ajánlatkérő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2.1. alk. felt. tek. bemutatott szakember KKV szektort érintő, B2B integrált
komm. ügynökségi kampány szakmai vezetésében szerzett tapasztalatának időtartama. (min 0,max.
36 hó vehető figyelembe) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 96.111.678 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt száma vagy hivatkozási száma:
GINOP-1.1.3-16-2017-00001. A támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2017.06.13.
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az
eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok
fennállnak.
Ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseinek hatálya alá (321/2015. (X. 30.)
Korm.r. 1-16.§).
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az ajánlattevőket megfelelő
határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük
szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12-16 § szakaszaiban foglaltak megfelelően irányadóak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján kizárja az eljárásból
azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a
kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy az
előírt Kbt. 62. § szerinti kizáró okokra vonatkozóan a R 10. §-ban meghatározott igazolásokat
az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban kell
benyújtaniuk.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak
alapján az ajánlattevő az ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát
benyújtani. Az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelésről ajánlattevőknek elegendő a
formanyomtatvány IV. részének „α„ pont kitöltésével nyilatkozniuk, Ajánlatkérő az ajánlat részeként
nem kéri a részletes információk megadását. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek-ben foglaltak alapján
az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőket megfelelő
határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatban előírt
igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint
kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
P1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 19. § (1) bek. a) pontja alapján, valamennyi
pénzforgalmi számlája vonatkozásában, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó,
az eljárást megindító felhívás feladásától - visszafelé számított egy évre vonatkozó megfelelő
nyilatkozat; attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak; az alábbi tartalommal:
• a pénzügyi intézmény által vezetett pénzforgalmi számla
• mióta vezeti a pénzforgalmi számláját,
• bankszámláján a felhívás feladásától visszafelé számított egy évben 30 napot meghaladó a
2009.évi LXXXV tv.2.§ 25.pontja szerinti sorban állás előfordult-e.
Ajánlattevő köteles továbbá benyújtani a vizsgált időszak alatt megszűnt pénzforgalmi számlák
esetében is a pénzügyi intézet nyilatkozatát.
A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésének megfelelően az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva
is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §ában foglaltak
szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek
az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban kell nyújtani a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az
alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia
az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést
A Kbt. 65. § (6) bek-nek megfelelően az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek
a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, amely akként értelmezhető, hogy az alkalmasság
igazolásához elegendő, ha egyikük teljes mértékben teljesíti az előírt követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi
szempontból valamennyi részben alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha

P1. a számlavezető pénzügyi intézményeinek nyilatkozatai alapján bármely cégkivonatban szereplő
bankszámlájukon a felhívás feladásától visszafelé számított egy évben 30 napot meghaladó sorban
állás fordult elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak
alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az előírt alkalmassági feltételeknek való
megfelelésről ajánlattevőknek elegendő a formanyomtatvány IV. részének „α„ pont kitöltésével
nyilatkozniuk, Ajánlatkérő az ajánlat részeként nem kéri a részletes információk megadását.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az ajánlattevőket megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági
követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatos igazolások benyújtására.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően a lent előírt követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet/személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közös ajánlattevők pedig
együttesen is megfelelhetnek azoknak (Kbt. 65.§ (6) bekezdése). Az igazolások benyújtására
felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolniuk az alkalmassági követelményeknek való
megfelelést.
M1. ajánlattevőnek Rendelet a 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a Rendelet 22. § (1)(2) bekezdései szerint szükséges igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést.
Referenciaként olyan szolgáltatás fogadható el, amelynek a felhívásban meghatározott időszakban
megtörtént a szerződésszerűséget igazoló teljesítésigazolása, és a teljesítése legkésőbb a
felhívás feladását megelőző 6 évben kezdődött meg. Ugyanazon referenciával több alkalmassági
követelmény igazolható. A refencianyilatkozatban vagy igazolásban ajánlattevő köteles megadni
a teljesítés kezdő és befejező időpontját év/hó/nap pontossággal, a szerződést kötő másik felet,
szolgáltatás tárgyát olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés
megállapítható, a referencia értékét, valamint köteles arról nyilatkozni, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2. A Rendelet 21. § (3) bekezdése b) pontja alapján azon szakembereknek a megnevezése,
képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szakembert az ajánlati felhívásban előírt
mely pozícióra jelöli. A szakemberek részéről ajánlattevő köteles benyújtani a szakemberek
saját kezűleg aláírt önéletrajzait és képzettségét/végzettségét igazoló okiratait. Az önéletrajznak
tartalmaznia kell a szakember munkáltatójának és végzettségének megnevezését, továbbá
a releváns szakmai tapasztalatának részletezését, amennyiben az adott alkalmassági feltétel
tekintetében ez előírásra került. Amennyiben a szakember párhuzamosan több releváns projektben
is részt vett, az egyazon időben szerzett tapasztalat csak egyszer vehető figyelembe. Az önéletrajzot
a szakembernek saját kezűleg alá kell írnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább 1 db., integrált kommunikációs
ügynökségi feladatok ellátására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített referenciával, amelyek közül:
- legalább 1 darab referencia PR ügynökségi szolgáltatásra vonatkozik, melynek eredményeként
ajánlattevő legalább összesen 700 KKV aktív elérését valósította meg;
- legalább 1 darab referencia legalább 20.0000 karakter terjedelmű tartalomfejlesztésre (web és
web2 tartalmak készítése és fejlesztése) vonatkozik;
- legalább 1 darab referencia médiaügynökségi (médiakampányok végrehajtására vonatkozó)
szolgáltatásra vonatkozik, melynek eredményeként ajánlattevő legalább összesen 700 KKV aktív
elérését valósította meg;
A fenti feltételek akár egy, akár több referenciával is igazolhatóak.
M2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú végzettséggel, és
legalább 36 hónapos, integrált kommunikációs kampányok végrehajtása tekintetében szakmai
tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú végzettséggel, és
legalább 36 hónapos, médiakampányok végrehajtása tekintetében szakmai tapasztalattal rendelkező
szakemberrel.
Végrehajtás alatt Ajánlatkérő a kommunikációs- illetve médiakampányok szervezésével kapcsolatos
kommunikációs feladatok önálló ellátását érti.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK a szerz. ellenértékét a benyújtott számla alapján, utólag fizeti meg. Nyertes AT-nek a szerz.terv.ben foglaltak szerint nyílik lehetősége részszámlák benyújtására. Az igazolt teljesítés ellenértékének
kiegyenlítése banki átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) szerint, 30
napon belül. Előleg igénylésére nincs lehetőség.
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett feladatrész az ütemterv alapján kalkulált teljes nettó értékének
1%-a naponta, legfeljebb 15 %, a szerz.ben foglaltak szerint. A 15 napot meghaladó késedelem esetén AK
azonnali hatállyal elállhat a szerz-től,és ezen felül meghiús. kötbérre jogosult.
Meghiúsulási kötbér: a szerz. teljes nettó értékének 20 %-a, a szerz.terv.-ben foglaltak szerint.
Nyertes AT 24 hónapos jótállást köteles vállalni a szerz. alapján létrejövő dokumentumok megfelelő
tartalmára vonatkozóan. A jótállás kezdőnapja a tárgyhavi teljesítési igazolás kiállításának napja.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 1062 Budapest, Andrássy út 100., 1.
emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott
személyek. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor a Kbt. 68. § (3)-(5) bekezdése szerint jár el, azaz
ismerteti az ott meghatározottakat. Az ajánlatok felbontásáról készített jegyzőkönyvet pedig a Kbt.
68. § (6) bekezdése szerint küldi meg az ajánlattevőknek.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlattevőnek (AT) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtania ajánlatát az ajánlattételi
határidő lejártáig egy papír alapú - összefűzött, oldalanként sorszámozott, tartalomjegyzékkel ellátott
- pldban, valamint egy - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező - elektronikus másolati
pldban.
2. A Kbt. 66. § (2) bekezdésének megfelelően az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen AT kifejezett
nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint
a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
3. A Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az AT kötees nyilatkozni arról, hogy a
KKV törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró
cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V. törvény szerinti aláírási
mintáit, meghatalmazás esetén a cégszerűen aláírt meghatalmazást és a meghatalmazást
cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának egyszerű másolatát.
5. AT köteles nyilatkozni, hogy van-e a vele szemben van-e folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás. Amennyiben igen, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
6. AK nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek részére gazdálkodó szervezet
létrehozását.
7. A különböző devizák forintra történő átszámításakor a felhívás feladásának napján érvényes,
MNB által meghatározott devizaárfolyamok alkalmazandóak. AK az Ml. alkalmassági követelmény
kapcsán a szerződés teljesítésének napján érvényes devizaárfolyamot tekinti irányadónak.
8. A minősített AT-knek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelete 30.§ (4) bekezdése alapján a szerződés
teljesítésére vonatkozó pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg,
így a minősített AT-knek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
9. AK a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza. Az értékelés során
adható pontszám alsó határa 0 pont és felső határa 10 pont, minden értékelési szempontnál. Az ár
tekintetében AK az alábbi részszempontokat alkalmazza:
a. Az integrált kommunikációs ügynökségi feladatok ellátásának árazott költségvetés alapján
kalkulált díja. Súlyszám: 65
b. Médiavásárlási kedvezmények százalékos mértéke az műszaki leírásban meghatározott
médiumok tekintetében. Súlyszám: 15
A részszempontok esetében alkalmazott értékelési módszerek:

1.1. ért. szempont (ajánlati ár): fordított arányosítás
1.2. ért. szempont: egyenes arányosítás
2. ért. részszempont: egyenes arányosítás. 36 hónapot meghaladó időtartam bemutatása esetén AK
a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
A pontszámítás részletes leírását a KD tartalmazza.
10. Az ajánlat részenként külön ártáblázatot kell csatolni, mellyel ajánlatkérő a Kbt. 71. § (8)
bekezdés b) pont szerint jár el. Ha a KD részeként kiadott médiavásárlás ártáblában szereplő
médium egyike időközben megszűnt, vagy átmenetileg szünetelteti a tevékenységét, illetve AT
nem rendelkezik kedvezménnyel, úgy a táblázat kedvezményt jelölő cellájába 0 (nulla) értéket kell
feltüntetni, megszűnés, illetve szüneteltetés esetén a megszűnés, illetve szüneteltetés tényéről szóló
nyilatkozat csatolásával. Két egymás utáni lapszám kimaradását Ajánlatkérő szüneteltetésnek tekinti
11. AK a felhívás IV.2.6) pontjában 2 hónapban meghatározott ajánlati kötöttség időtartamán 60
napot ért.
12. AK nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához az ajánlattételt.
13. A II.2.7. pontban megjelölt kezdő időtartam a közbeszerzési eljárás befejezésének változó
időpontjára tekintettel módosulhat.
14. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdésének e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
15. Ellenjegyző FAKSZ: Dr. Dull Attila Lajstromszáma: 00292
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828593
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a
szerint. (folytatás a II.2.4. pontból). Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt arra
való tekintettel, hogy az integrált kommunikáció részét képező egyes feladatok nem választhatóak
szét, azokat egységes szakmai elvek mentén szükséges megvalósítani, és az egyes kommunikációs
elemek egymásra épülnek. Az egyes területek szétbontása logisztikai, szervezési és egyéb okok
miatt vélhetően kedvezőtlenebb ajánlatokat eredményezne, mint az összevont ajánlattétel esetében.
Tagolt ajánlatkérés esetében Ajánlatkérő feladatát képezné az egyes munkafolyamatok irányítása,
koordinálása, amely kapacitáshiány okán nem biztosítható maradéktalanul. Erre tekintettel is
szükséges egy fővállalkozó igénybevétele.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (6369/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03639
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501581
E-mail: palyref2@kaposvar.hu
Fax: +36 82501520
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhető a következő címen: https://www.dropbox.com/sh/zk2dat8xovuwm2n/
AACdk5GwMYWKbC35PZb-Zvmga?dl=0 (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: InTender Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi út 63. 1. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Pongor Dániel
Telefon: +36 705054734
E-mail: kozbeszerzes@intender.hu
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: InTender Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi út 63. 1. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Pongor Dániel
Telefon: +36 705054734
E-mail: kozbeszerzes@intender.hu
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közintézmények energetikai fejlesztése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45321000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kaposvár Megyei Jogú Város fenntartásában, illetve kezelésében álló közintézmények energetikai felújítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Gárdony Géza
Tagiskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése tárgyában
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45214200-2

További tárgyak:

45212222-8
45212290-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, Madár utca 16. hrsz.: 9746/6
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Gárdony Géza Tagiskola
A következő szerkezeti elemek, épületrészek, berendezések korszerűsítése valósítandó meg:
- homlokzatok utólagos hőszigetelése
- új szerelt homlokzati falak kialakítása
- tetőszerkezetek hőszigetelése, új lejtésképzéssel
- részleges nyílászáró csere (konyhai-kazánházi blokknál)
- épületgépészet korszerűsítése, fűtés korszerűsítés (lásd épületgépészeti munkarész)
- új konyhai légtechnika kiépítése (lásd épületgépészeti munkarész)
- részleges akadálymentesítés (lásd rehabilitációs munkarészek)
- világítás korszerűsítése (lásd épületvillamossági munkarész)
- napelemes rendszer telepítése (lásd építész, statika és épületvillamossági munkarész) 30,51 kWp
mennyiséggel
- villámvédelem (lásd épületvillamossági munkarész)
Jellemző mennyiség: födém és homlokzati hőszigetelés - 4190 m2 (homlokzati hőszigetelés: 1090 m2 födém
hőszigetelés: 3100 m2)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF műszaki, illetve szakmai alkalmasság min.köv-nek M.2. pontban
meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai
tapasztalata (hónap) 2
2 Jótállás 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/10 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP - 6.5.1-15-KA1-2016-00001
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Kaposvári Városi Sportcsarnok - RG Csarnokának építészeti és
komplex energetikai korszerűsítése tárgyában
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45212290-5

További tárgyak:

45214200-2
45212222-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, Arany János utca 97. hrsz.: 4364/15
Hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kaposvári Városi Sportcsarnok - RG Csarnok
A következő szerkezeti elemek, épületrészek, berendezések korszerűsítése valósítandó meg:
- homlokzatok utólagos hőszigetelése
- nyílászárók cseréje hőszigetelő nyílászárókra összesen 164 m2-en, új függönyfal
- tetőszerkezetek hőszigetelése, új szendvicspanel szigeteléssel 988 m2-en
- épületgépészet korszerűsítése, fűtés korszerűsítés (lásd épületgépészeti munkarész)
- részleges akadálymentesítés (lásd rehabilitációs munkarészek)
- aula hő- és füstelvezetése (lásd tűzvédelmi tervfejezet)
- világítás korszerűsítése (lásd épületvillamossági munkarész)
- napelemes rendszer telepítése (lásd építész és épületvillamossági munkarész) 49,9 kWp mennyiséggel
- villámvédelem (lásd épületvillamossági munkarész)
- külső esővízelvezetés
Jellemző mennyiség: födém és homlokzati hőszigetelés - 1069 m2 (homlokzati hőszigetelés: 1069 m2 födém
hőszigetelés: 0 m2)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF műszaki, illetve szakmai alkalmasság min.köv-nek M.2. pontban
meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai
tapasztalata (hónap) 2
2 Jótállás 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/10 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP - 6.5.1-15-KA1-2016-00001
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Kaposvári Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény építészeti és energetikai
korszerűsítése tárg
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2. (hrsz: 9561/6)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az építési munka jellege:
Meglévő épület építészeti és energetikai korszerűsítése. A munka nem építési engedély köteles.
Az építési munka meghatározó paraméterei, tervezett funkciók:
A következő szerkezeti elemek, épületrészek, berendezések korszerűsítése az alábbiak szerint:
- homlokzatok utólagos hőszigetelése,
- új szerelt homlokzati falak kialakítása,
- nyílászárók cseréje hőszigetelő nyílászárókra 729 m2-en,
- tetőszerkezetek hőszigetelése, új lejtésképzéssel,
- épületgépészet korszerűsítése, fűtéskorszerűsítés (lásd épületgépészeti munkarész),
- részleges akadálymentesítés, 2 új lift beépítésével (lásd rehabilitációs munkarészek, lifttervek,
tartószerkezeti tervek) új rámpa terve,
- lépcsőházak és menekülési útvonalak hő- és füstelvezetése (lásd tűzvédelem),
- világítás korszerűsítése (lásd épületvillamossági munkarész),
- napelemes rendszer telepítése 45,36 kWp mennyiséggel (lásd építész, statika és épületvillamossági
munkarész),
- villámvédelem (lásd épületvillamossági munkarész).
- Jellemző mennyiség: födém és homlokzati hőszigetelés - 4820 m2 (homlokzati hőszigetelés: 1770 m2
födém hőszigetelés: 3050 m2)
- Az épület akadálymentesítése kapcsán telepítendő 2 új lift telepítése mérésügyi engedély köteles.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki
ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF műszaki, illetve szakmai alkalmasság min.köv-nek M.2. pontban
meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai
tapasztalata (hónap) 2
2 Jótállás 1
Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám: 7
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/10 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Polgármesteri Hivatal 7400 Kaposvár, Noszlopy Gáspár utca 5. szám
alatti épületének építészeti és komplex energetikai korszerűsítése, valamint földszinti vizesblokkok és irodai
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45213150-9

További tárgyak:
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Kaposvár, Noszlopy Gáspár utca 5. (82/8 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Polgármesteri Hivatal 7400 Kaposvár, Noszlopy Gáspár utca 5. szám alatti épületének építészeti és
komplex energetikai korszerűsítése kapcsán az alábbi feladatok ellátása:
A következő szerkezeti elemek, épületrészek, berendezések korszerűsítése valósítandó meg:
- homlokzatok utólagos hőszigetelése
- nyílászárók cseréje korszerű hőszigetelő üvegezésű fa szerkezetű nyílászárókra 142 m2-en
- tetőszerkezetek héjalásának cseréje (azbesztes pala bontás, ártalmatlanítás) 880 m2-en, új fa fedélszék a
földszintes szárnyon
- padlás födémek utólagos szigetelése
- épületgépészet korszerűsítése (lásd épületgépészeti munkarész)
- részleges akadálymentesítés (lásd rehabilitációs munkarészek)
- lépcsőház hő- és füstelvezetése (lásd tűzvédelmi munkarész)
- világítás korszerűsítése (lásd épületvillamossági munkarész)
- napelemes rendszer telepítése (lásd építész és épületvillamossági munkarész)
- villámvédelem (lásd épületvillamossági munkarész)
- új díszes homlokzatok kialakítása, lásd homlokzati tervek és homlokzati színtervek, valamint homlokzati
díszek konszignációja
Jellemző mennyiség: födém és homlokzati hőszigetelés - 1477 m2 (homlokzati hőszigetelés: 837 m2 födém
hőszigetelés: 640 m2)

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF műszaki, illetve szakmai alkalmasság min.köv-nek M.2. pontban
meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai
tapasztalata (hónap) 2
2 Jótállás 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/10 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Toldi Lakótelepi
Tagiskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése tárgyában
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45214200-2

További tárgyak:

45212222-8
45212290-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, Szondi utca 3.; 5504/6 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Toldi Lakótelepi Tagiskola építészeti és komplex
energetikai korszerűsítése kapcsán az alábbi feladatok ellátása:
A következő szerkezeti elemek, épületrészek, berendezések korszerűsítése valósítandó meg:
- homlokzatok utólagos hőszigetelése
- új szerelt homlokzati falak kialakítása
- tetőszerkezetek hőszigetelése, új lejtésképzéssel
- nyílászárók cseréje hőszigetelő nyílászárókra 657 m2-en
- épületgépészet korszerűsítése, fűtés korszerűsítés (lásd épületgépészeti munkarész)
- új konyhai és tornatermi légtechnika kiépítése (lásd épületgépészeti munkarész)

- részleges akadálymentesítés (lásd rehabilitációs munkarészek)
- világítás korszerűsítése (lásd épületvillamossági munkarész)
- napelemes rendszer telepítése (lásd építész, statika és épületvillamossági munkarész) 37,52 kWp
mennyiséggel
- villámvédelem (lásd épületvillamossági munkarész)
Jellemző mennyiség: födém és homlokzati hőszigetelés - 5290 m2 (homlokzati hőszigetelés: 1740 m2 födém
hőszigetelés: 3550 m2)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF műszaki, illetve szakmai alkalmasság min.köv-nek M.2. pontban
meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai
tapasztalata (hónap) 2
2 Jótállás 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/10 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Kaposvári Sportcsarnok - Asztalitenisz csarnokának építészeti és
komplex energetikai korszerűsítése tárgyában
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45214200-2

További tárgyak:

45212222-8
45212290-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
7400 Kaposvár, Arany János utca 97.; 4361/23 helyrajzi szám

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF műszaki, illetve szakmai alkalmasság min.köv-nek M.2. pontban
meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai
tapasztalata (hónap) 2
2 Jótállás 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/10 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Kisfaludy Utcai
Tagiskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése tárgyában
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45212290-5

További tárgyak:

45214200-2
45212222-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, Kisfaludy utca 26/a.; 4643/2 helyrajzi
szám;
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Kisfaludy Utcai Tagiskola
A következő szerkezeti elemek, épületrészek, berendezések korszerűsítése valósítandó meg:
- homlokzatok utólagos hőszigetelése
- kopolitüveg felületek befalazása
- tetőszerkezetek hőszigetelése
- épületgépészet korszerűsítése, fűtéskorszerűsítés (lásd épületgépészeti munkarész)
- új konyhai légtechnika kiépítése (lásd épületgépészeti munkarész)
- részleges akadálymentesítés, új rámpa terve (lásd rehabilitációs munkarészek)

- épület külső vízelvezető rendszerének felújítása
- világítás korszerűsítése (lásd épületvillamossági munkarész)
- napelemes rendszer telepítése (lásd építészet és épületvillamossági munkarészek) 30,24 kWp
mennyiséggel
- villámvédelem (lásd épületvillamossági munkarész)
Jellemző mennyiség: födém és homlokzati hőszigetelés - 4979 m2 (homlokzati hőszigetelés: 2579 m2 födém
hőszigetelés: 2400 m2)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF műszaki, illetve szakmai alkalmasság min.köv-nek M.2. pontban
meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai
tapasztalata (hónap) 2
2 Jótállás 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/10 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Zrínyi Ilona
Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése tárgyában
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45212222-8

További tárgyak:

45214200-2
45212290-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 32/b.; 3855
helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola
A következő szerkezeti elemek, épületrészek, berendezések korszerűsítése valósítandó meg:
- homlokzatok utólagos hőszigetelése
- nyílászárók (részleges, ahol elavult) cseréje hőszigetelő nyílászárókra 310 m2-en
- tetőszerkezetek hőszigetelése, vízszigetelése - Clasp épületrészen is
- épületgépészet korszerűsítése (lásd épületgépészeti munkarész)
- részleges akadálymentesítés (lásd rehabilitációs munkarészek)
- menekülési útvonalak hő- és füstelvezetése (lásd tűzvédelmi munkarész)
- világítás korszerűsítése (lásd épületvillamossági munkarész)
- napelemes rendszer telepítése (lásd építész és épületvillamossági munkarész) 28 kWp mennyiséggel
- villámvédelem (lásd épületvillamossági munkarész)
- kémény és tető felépítmények bontása
Jellemző mennyiség: födém és homlokzati hőszigetelés - 3780 m2 (homlokzati hőszigetelés: 1240 m2 födém
hőszigetelés: 2540 m2)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF műszaki, illetve szakmai alkalmasság min.köv-nek M.2. pontban
meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai
tapasztalata (hónap) 2
2 Jótállás 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/10 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - II. Rákóczi Ferenc
Tagiskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45214200-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, Kanizsai utca 67.; 9153 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - II. Rákóczi Ferenc Tagiskola
A következő szerkezeti elemek, épületrészek, berendezések korszerűsítése valósítandó meg:
- homlokzatok utólagos hőszigetelése, kőfalak visszaállítása véghomlokzatokon
- nyílászárók részleges cseréje hőszigetelő nyílászárókra 293 m2-en (ahol elavult)
- tetőszerkezetek hőszigetelése, héjaláscsere (azbesztes pala bontás, ártalmatlanítás) 995 m2-en
- épületgépészet korszerűsítése, fűtéskorszerűsítés (lásd épületgépészeti munkarész)
- részleges akadálymentesítés, új rámpa terve (lásd rehabilitációs munkarészek)
- épület külső vízelvezető rendszerének felújítása - menekülési útvonalak hő- és füstelvezetése (lásd
tűzvédelmi munkarész)
- világítás korszerűsítése (lásd épületvillamossági munkarész)
- napelemes rendszer telepítése (lásd építész és épületvillamossági munkarész)
- villámvédelem (lásd épületvillamossági munkarész)
Jellemző mennyiség: födém és homlokzati hőszigetelés - 4550 m2 (homlokzati hőszigetelés: 2275 m2 födém
hőszigetelés: és 2275 m2)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF műszaki, illetve szakmai alkalmasság min.köv-nek M.2. pontban
meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai
tapasztalata (hónap) 2
2 Jótállás 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/10 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Honvéd Utcai
Tagiskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, Honvéd utca 33.; 4779 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - II. Rákóczi Ferenc Tagiskola építészeti és komplex
energetikai korszerűsítése kapcsán az alábbi feladatok ellátása:
Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Honvéd Utcai Tagiskola
A következő szerkezeti elemek, épületrészek, berendezések korszerűsítése valósítandó meg:
- homlokzatok utólagos hőszigetelése
- nyílászárók (részleges, ahol elavult) cseréje hőszigetelő nyílászárókra 364 m2-en
- tetőszerkezetek hőszigetelése, új lejtésképzéssel
- pince helyiségek részleges szigetelése
- épületgépészet részleges korszerűsítése (lásd épületgépészeti munkarész)
- részleges akadálymentesítés (lásd rehabilitációs munkarészek)
- épület külső vízelvezető rendszerének felújítása lépcsőházak hő- és füstelvezetése (lásd tűzvédelmi
munkarész)
- világítás korszerűsítése (lásd épületvillamossági munkarész)
- napelemes rendszer telepítése (lásd építész és épületvillamossági munkarész) 30,24 kWp mennyiséggel
- villámvédelem (lásd épületvillamossági munkarész)
- új kulisszafal kialakítása kémény és épület között (lásd épületszerkezetek és tartószerkezeti munkarészek)
Jellemző mennyiség: födém és homlokzati hőszigetelés - 4340 m2 (homlokzati hőszigetelés: 2436 m2 födém
hőszigetelés: 1904 m2)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF műszaki, illetve szakmai alkalmasság min.köv-nek M.2. pontban
meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai
tapasztalata (hónap) 2
2 Jótállás 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/10 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006

II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés háztartási méretű kiserőművek (napelemes rendszerek) telepítésére
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

09331000-8

További tárgyak:
09332000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Kaposvár,Főu.40-44.,SzentImreu.29/
c.,Búzavirágu.21.,Pécsiu.45.,Toponáriút62.,BajcsyZsu17.,Kvár0446/2hrsz;KossuthLu48.,KossuthLu21.,Álmosvezéru1.,Kvár,AranyJu2/
a.,Jutaiút24.,Damjanichu3.,Honvédu24/b.,
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kvár, Fő utca 40-44., hrsz.:393-napelemeknévlg.telj:66,92 kWp Kvár, Szent Imre utca 29/c., hrsz.: 4220napelemeknévlg.telj:28,56 kWp Kvár, Búzavirág utca 21., hrsz.: 5381/62-napelemeknévlg.telj:40,88 kWp
Kvár, Pécsi utca 45., hrsz.: 3360-napelemeknévlg.telj:15,96 kWp Kvár, Toponári út 62., hrsz.: 13161napelemeknévlg.telj:42,00 kWp Kvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 17., hrsz.: 799/1-napelemeknévlg.telj:49,84
kWp Kvár, hrsz.: 0446/2-napelemeknévlg.telj:7,91 kWp Kvár, Kossuth Lajos utca 48., hrsz.: 4221napelemeknévlg.telj:49,84 kWp Kvár, Kossuth Lajos utca 21., hrsz.: 854- napelemeknévlg.telj:21,28 kWp
Kvár, Álmos vezér utca 1., hrsz.: 2288/7- napelemeknévlg.telj:49,84 kWp Kvár, Arany János utca 2/a., hrsz.:
4762- napelemeknévlg.telj:14,00 kWp Kvár, Jutai út 24., hrsz.: 5772/11- napelemeknévlg.telj:11,20 kWp
Kvár, Damjanich utca 3., hrsz.: 4330/12- napelemeknévlg.telj:17,64 kWp Kvár, Honvéd utca 24/b., hrsz.:
4335- napelemeknévlg.telj:5,60 kWp Kvár, Rét utca 4., hrsz.: 8356/1- napelemeknévlg.telj:16,80 kWp Kvár,
Csík Ferenc sétány 1., hrsz.: 7083- napelemeknévlg.telj:49,84 kWp Kvár, Nagy Imre tér 2., hrsz.: 351/12napelemeknévlg.telj:15,68 kWp
Kvár, Kossuth tér 1., hrsz.: 88- napelemeknévlg.telj:28,00 kWp Kvár, Sávház 1.,2.,3.,hrsz.: 4773/29/A/1napelemeknévlg.telj:50,40 kWp Összmennyiség: 582,19 kWp
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF műszaki, illetve szakmai alkalmasság min.köv-nek M.2. pontban
meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai
tapasztalata (hónap) 2
2 Jótállás 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/10 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00007
II.2.14) További információ:
II.2.3)folyt:Kvár,Rétu4.,CsíkFerencstny1.,NagyImretér2.,Kossuthtér1.,Sávház 1.,2.,3.,4773/29/A/1hrsz
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike
fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevők az előírt kizáró okokat az alábbi jogszabályhelyekben foglaltaknak megfelelően
kötelesek igazolni:
- Kbt. 67. § (1)-(4) bekezdése
- Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése
- 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés
A kizáró okok igazolása tekintetében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások
is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós.
Ajánlatkérő az igazolási módok tekintetében hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8., 10.,
12 - 16. §-aira.
Az előírt kizáró okokkal kapcsolatos részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban kerül
meghatározásra.
Valamennyi rész vonatkozásában:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
K.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
(i) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az építőipari kivitelezési
tevékenységhez kapcsolódóan az illetékes országos szakmai kamarának az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése szerinti
nyilvántartásában, illetve
(ii) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti
ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
26. § -a, szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket, figyelembe véve a
322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdésének előírásait.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1 A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében,
valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő
ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban
foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes
információk megadását.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
19. § -a szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok
részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk
kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor
utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő
- az 1. rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik összesen minimum nettó 90.000.000,- Ft
közbeszerzés tárgya (energetikai korszerűsítési és/vagy magasépítési kivitelezési tevékenység)
árbevétellel a felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben.
- a 2. rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik összesen minimum nettó 75.000.000,- Ft
közbeszerzés tárgya (energetikai korszerűsítési és/vagy magasépítési kivitelezési tevékenység)
szerinti árbevétellel a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben.
- a 3. rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik összesen minimum nettó 180.000.000,- Ft
közbeszerzés tárgya (energetikai korszerűsítési és/vagy magasépítési kivitelezési tevékenység)
szerinti árbevétellel a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben.
- a 4. rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik összesen minimum nettó 50.000.000,- Ft
közbeszerzés tárgya (energetikai korszerűsítési és/vagy magasépítési kivitelezési tevékenység)
szerinti árbevétellel a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben.
- az 5. rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik összesen minimum nettó 160.000.000,Ft közbeszerzés tárgya (energetikai korszerűsítési és/vagy magasépítési kivitelezési vagy
felújítási tevékenység) szerinti árbevétellel a felhívás feladásának napját megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben.
- a 6. rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik összesen minimum nettó 30.000.000,- Ft
közbeszerzés tárgya (energetikai korszerűsítési és/vagy magasépítési kivitelezési tevékenység)
szerinti árbevétellel a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben.
- a 7. rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik összesen minimum nettó 90.000.000,- Ft
közbeszerzés tárgya (energetikai korszerűsítési és/vagy magasépítési kivitelezési tevékenység)
szerinti árbevétellel a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben.
- a 8. rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik összesen minimum nettó 100.000.000,- Ft
közbeszerzés tárgya (energetikai korszerűsítési és/vagy magasépítési kivitelezési tevékenység)
szerinti árbevétellel a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben.
- a 9. rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik összesen minimum nettó 100.000.000,- Ft
közbeszerzés tárgya (energetikai korszerűsítési és/vagy magasépítési kivitelezési tevékenység)
szerinti árbevétellel a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben.
- a 10. rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik összesen minimum nettó 90.000.000,- Ft
közbeszerzés tárgya (energetikai korszerűsítési és/vagy magasépítési kivitelezési tevékenység)
szerinti árbevétellel a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben.
- a 11. rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik összesen minimum nettó 180.000.000,Ft közbeszerzés tárgya (energetikai korszerűsítési és/vagy napelemes rendszerek telepítési vagy
kivitelezési tevékenysége) szerinti árbevétellel a felhívás feladásának napját megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1-M.2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésben,
valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát
benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk
megadását.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
21. § (2) bekezdése és 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.
Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk
kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor
utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rend a
AF feladásától visszafelé számított 5 évben a(z)

- 1. rész tek-ben min 2325 m2 födém- és 810 m2 homlokzati hőszigetelés kivitelezésére és min 22
kWp teljesítményű napelem szerelési munkáira
- 2. rész tek-ben min 740 m2 hőszigetelt tető szendvicspanel és 800 m2 homlokzati hőszigetelés
kivitelezésére, 120 m2 homlokzati nyílászáró cseréjére és 37 kWp teljesítményű napelem szerelési
munkáira
- 3. rész tek-ben min 2200 m2 födém- és 1300 m2 homlokzati hőszigetelés kivitelezésére, 540 m2
homlokzati nyílászáró cseréjére és 34 kWp teljesítményű napelem szerelési munkáira
- 4. rész tek-ben min 480 m2 födém- és 600 m2 homlokzati hőszigetelés kivitelezésére, 100 m2
homlokzati nyílászáró cseréjére és 660 m2 azbesztes palafedés bontási és hulladék ártalmatlanítási
munkálatokra
- 5. rész tek-ben min 2660 m2 födém- és 1300 m2 homlokzati hőszigetelés kivitelezésére, 490 m2
homlokzati nyílászáró cseréjére és 28 kWp teljesítményű napelem szerelési munkáira
- 6. rész tek-ben min 80 m2 födém- és 200 m2 homlokzati hőszigetelés- és 490 m2 hőszigetelt tető
szendvicspanel kivitelezésére és 9 kWp teljesítményű napelem szerelési munkáira
- 7. rész tek-ben min 1800 m2 födém- és 1900 m2 homlokzati hőszigetelés kivitelezésére és 22 kWp
teljesítményű napelem szerelési munkáira
- 8. rész tek-ben min 1905 m2 födém- és 900 m2 homlokzati hőszigetelés kivitelezésére, 230 m2
homlokzati nyílászáró cseréjére és 21 kWp teljesítményű napelem szerelési munkáira
- 9. rész tek-ben min 1706 m2 födém- és 1700 m2 homlokzati hőszigetelés kivitelezésére, 210 m2
homlokzati nyílászáró cseréjére és 740 m2 azbesztes palafedés bontási és hulladék ártalmatlanítási
munkáira
- 10. rész tek-ben min 1428 m2 födém- és 1800 m2 homlokzati hőszigetelés, kivitelezésére, 270 m2
homlokzati nyílászáró cseréjére és 22 kWp teljesítményű napelem szerelési munkáira
- 11. rész tek-ben legalább 1 db, legalább 22 kWp névleges teljesítménnyel rendelkező napelem
rendszer telepítésére
vonatkozó ref-el.
Az előírt ref.köv-ket ATk több ref bemutatásával teljesíthetik. Amennyiben a megjelölt szerz
teljesítése során az alkalmassági min.köv-t igazoló fél konzorciumi tagként, vagy AV vett részt,
úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is
meghatározandó, ugyanis AK ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Több részre történő ajánlattétel esetében elegendő a legnagyobb referenciával megfelelni az
alacsonyabb referenciakövetelményekkel rendelkező részek tekintetében.
Közös ATként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy
az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bekezdés előírásainak megfelelően ha a nyertes közös ATként
teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt
- nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások
elkülönítésével, úgy az AK a ref.ig-t bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett
építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást
benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M.2. Valamennyi rész tekintetében alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik legalább
1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-É felelős műszaki vezetői
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
Ugyanazon szakember több részajánlat tekintetében is bemutatható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő
szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt
biztosítékokat:
- Késedelmi kötbér; alapja: nettó ajánlati ár; napi mértéke: 1 % / naptári nap; maximális összege: egyenlő a
meghiúsulási kötbér felső összeghatárával.
- Meghiúsulási kötbér; alapja: nettó ajánlati ár; kötbér mértéke: 20 %

- Előleg-visszafizetési biztosíték
- Teljesítési biztosíték
- Jóteljesítési biztosíték
- Jótállás
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: InTender Consulting, 1036 Budapest,
Bécsi út 63. I. emelet (bejárat a Dereglye u. felől)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat(ok) felbontásánál kizárólag a Kbt. 68. §
(3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK felhívja a gazd.szer. figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha ell.
körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az AThatáridő lejártát követően következik be.AK
ell.körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény:AK tájékoztatja ATt, hogy AK a (TOP-6.5.1-15KA1-2016-00001 azonosító számú projekt) 4. rész és a (TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00007 azonosító
számú projekt) 7. rész esetében a benyújtott pályázathoz kapcsolódó projekt előkészítést-fejlesztést
támogató szerz. az előkészítés eredményeként elkészült projekt dokumentáció Támogató általi
elfogadásához köti a projekt megvalósításának támogatását.AK a jelen közbeszeljárás 4. része
és a 7. része esetében a kötendő szerz.hatálybalépését a Támogató Szervezetnek a Projekt
Megvalósításról szóló támogató döntéséhez köti.Amennyiben a fentiek szerinti feltétel teljesül úgy
AK jogosult a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontját és / vagy a Kbt. 131. § (9) bekezdését alkalmazni,
amely rend-ek alk. esetén az AT kártérítési és egyéb megtérítési igénnyel fellépni nem jogosult.
2. AK a Kbt.35.§(8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tek-el rögzíti, hogy tárgyi eljárás
vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes AT(k) a szerz. teljesítését külön erre a célra
létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.
3. AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbesz-nek azt (azokat) a részeit, amelynek
teljesítéséhez az AT AVt kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat benyújtásakor már ismert AVkat (Kbt. 66. § (6) bekezdés).
4. AK a KHútmutatója alapján (KÉ2016.évi147.szám; 2016.12.21.) az 1. részsz. esetében a fordított
arányosítás (1. melléklet A. 1. ba.), a 2 részsz. esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet
A. 1. bb.), a 3. részsz. esetében az arányosítás módszerét alkalmazza. A 3. értékelési részsz.
tek-ben alkalmazott számítási módszert AK a KD-ban határozza meg. Az értékelés során adható
pontszám: 0-10. AK a 2. értékelési részszempont értékelése során a következő kisegítő szabályt
alkalmazza: amennyiben bármely AT a 2. értékelési szempont vonatkozásában 0 (azaz nulla)
értékű megajánlást tesz (azaz az adott szakember tekintetében nem határoz meg az alkalmassági
követelményeken felüli többlettapasztalatot), úgy az adott értékelési szempontra 0 pontot kap. 2.
értékelési részszempont vonatkozásában a legkedvezőbb megajánlás 12 hónap
5. AK valamennyi alk(minimum)követelményt és igazolását a minősített ATk jegyzékéhez képest
valamennyi alk-i szemp vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30. § (4) bekezdése).
6. AK azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését
írásban jelzi. Az érdeklődéssel egyidejűleg meg kell adni az írásbeli kapcs.tartási forma alkalmazása
során használható e-mail címet, amelyre az AK a Kbt. -ben előírt tájékoztatásokat küldi az érd-t jelző
gazdasági szereplőnek.
7. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8. AK a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján az ajánlati kötöttség időtartamánál 2 hónap alatt 60 napot
ért.
9. A II.2.6) pontban megjelölt becsült érték nem irányadó, az kizárólag AF feladhatósága érdekében
került meghatározásra.
10. AK a szerz-tartalékkeret és ÁFA nélkül számított-teljes elszámolható összege 30 % -ának
megfelelő mértékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. AT az előleg visszafizetésének
biztosítékaként köteles a szerz-es összeg 10%-a és az igényelt előleg összegének különbözetére
jutó, AK javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint meghatározott módon biztosítékot
nyújtani. A biztosítékot az előlegbekérő benyújtásával egyidejűleg rend-re kell bocsátani és azon
számla kifizetéséig érvényben kell tartani, amelyben az előleget 100 %-ban elszámolták.
Folytatás: VI.4.3. pont
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai
szerint.
VI.3. pont folytatása:
11. A fin.tek.ben irányadó jogszabályok: Ptk.6:130.§(1)-(2)bek;Kbt.135.§(1)-(2),(5)-(7)bek;322/2015.
(X.30.)Kr.30.§,32.§ és 32/A.§,32/B.§;272/2014.(XI.05.)Kr;ÁFA tv.;Számvitelről szóló 2000.éviC.tv. A
jelen közbeszerzés 100%-ban EU támogatásból kerül megvalósításra.
12. Nyertes AT köteles a 322/2015.(X.30.)Kr.26.§-a alapján a KD-k ált.részének (I. kötet)
16.12.pontjában részletesen meghatározott felelősségbiztosítási szerzt kötni, a műszaki leírásban
foglaltaknak megfelelően környezettervező szakértőt/szakmérnököt a teljesítésbe bevonni.
13. AF és a kapcs KDban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási
rendeletei, illetve a Ptk. rend-i megfelelően irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (6049/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK10920
Postai cím: Csömöri út 50-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bárdos Gabriella Közbeszerzési vezető
Telefon: +36 202161049
E-mail: kozbeszerzes@kezmu.hu
Fax: +36 12520456
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kezmu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kezmu.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ENYD - Első Nyugat Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kezmu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kezmu.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ENYD - Első Nyugat Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 21., 1. számú tárgyaló
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kezmu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kezmu.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. részére buszos személyszállítási szolgáltatás nyújtása
(egyes részei)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
60000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. részére buszos személyszállítási szolgáltatás nyújtása (I. rész: Buszos
személyszállítási szolgáltatás nyújtása Abádszalókon és környékén; II. rész: Buszos személyszállítási
szolgáltatás nyújtása Hajdúnánáson és környékén; III. rész: Buszos személyszállítási szolgáltatás nyújtása
Nagyháton és környékén) a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre

legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. részére buszos személyszállítási szolgáltatás nyújtása
Abádszalókon és környékén
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

60000000-8

További tárgyak:

60130000-8
60140000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321, HU322 A teljesítés fő helyszíne: Abádszalók
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közbeszerzés tárgya: A KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. részére buszos személyszállítási szolgáltatás
nyújtása Abádszalókon és környékén
A menetrend szerinti tervezett km 250 munkanapra vonatkozóan: 27.550 km, opcionálisan - ajánlatkérő
igénye szerint - ezen felül 2.755 km buszos személyszállítási szolgáltatás megrendelésére kerülhet sor.
Az elszámolás alapját a 250 munkanapra vonatkozóan, napidíj (Ft+ÁFA/nap) képezi, 250 munkanapot
meghaladó ajánlatkérői igény esetén - amely megrendelésre Ajánlatkérő részéről opcionálisan kerül sor
a 2.755 km-re vetített - km- díj (Ft+ÁFA/km) képezi. Az opcionális megrendelés esetén a távolság (km)
kiszámítása az indulási és az érkezési hely (azaz Ajánlatkérő ezen két telephelye) közti legrövidebb, közúton
elérhető távolság alapján történik.
A személyszállítást legalább 25 fő részére szükséges biztosítani autóbusszal a szerződés teljes időtartama
alatt.
Az igénybevett autóbusz Egyek, Ady Endre út és Abádszalók, Mikszáth Kálmán út 1. közötti útvonalon
közlekedik.
A nyertes ajánlattevőnek (szerződést teljesítő vállalkozónak) teljes felelősséget kell vállalnia a
személyszállítási szolgáltatás nyújtása során okozott olyan károkért, amelyekért felelős vagy amelyek a
közreműködése nélkül nem következtek volna be.
Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a közbeszerzési tárgya szerinti
tevékenységi körre kiterjedő minimum 6 millió Ft/év és 1 millió Ft/káresemény értékhatárra kötött
felelősségbiztosítási szerződéssel. Ajánlatban csatolni kell Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nyertessége
esetén a szerződéskötés időpontjára e felelősségbiztosítási szerződését Ajánlatkérő rendelkezésére
bocsátja (a kötvény másolata a szerződés melléklete). Az előírt felelősségbiztosítás rendelkezésre állása a
szerződéskötés feltétele.
A teljesítés során igénybe vett autóbuszok 22 évesnél nem lehetnek idősebbek, továbbá a nyertes
ajánlattevőnek tartalék autóbusszal is rendelkeznie kell.
A teljesítéssel összefüggő részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama legfeljebb egy
alkalommal, Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozata alapján legfeljebb további 12 hónappal
meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opcionálisan - ajánlatkérő igénye szerint - 2.755 km buszos személyszállítási
szolgáltatás megrendelésére kerülhet sor.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: A KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. részére buszos személyszállítási szolgáltatás nyújtása
Hajdúnánáson és környékén
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

60000000-8

További tárgyak:

60130000-8
60140000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hajdúnánás, Hajdúdorog
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közbeszerzés tárgya: A KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. részére buszos személyszállítási szolgáltatás
nyújtása Hajdúnánáson és környékén
A menetrend szerinti tervezett km 250 munkanapra vonatkozóan: 11.500 km, opcionálisan - ajánlatkérő
igénye szerint - ezen felül 1.150 km buszos személyszállítási szolgáltatás megrendelésére kerülhet sor.
Az elszámolás alapját a 250 munkanapra vonatkozóan, napidíj (Ft+ÁFA/nap) képezi, 250 munkanapot
meghaladó ajánlatkérői igény esetén - amely megrendelésre Ajánlatkérő részéről opcionálisan kerül sor
az 1.150 km-re vetített - km- díj (Ft+ÁFA/km) képezi. Az opcionális megrendelés esetén a távolság (km)
kiszámítása az indulási és az érkezési hely (azaz Ajánlatkérő ezen két telephelye) közti legrövidebb, közúton
elérhető távolság alapján történik.
A személyszállítást legalább 60 fő részére szükséges biztosítani autóbusszal a szerződés teljes időtartama
alatt.
Az igénybevett autóbusz Hajdúdorog - Hajdúnánás útvonalon közlekedik.
A nyertes ajánlattevőnek (szerződést teljesítő vállalkozónak) teljes felelősséget kell vállalnia a
személyszállítási szolgáltatás nyújtása során okozott olyan károkért, amelyekért felelős vagy amelyek a
közreműködése nélkül nem következtek volna be.
Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a közbeszerzési tárgya szerinti
tevékenységi körre kiterjedő minimum 4 millió Ft/év és 1 millió Ft/káresemény értékhatárra kötött
felelősségbiztosítási szerződéssel. Ajánlatban csatolni kell Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nyertessége
esetén a szerződéskötés időpontjára e felelősségbiztosítási szerződését Ajánlatkérő rendelkezésére
bocsátja (a kötvény másolata a szerződés melléklete). Az előírt felelősségbiztosítás rendelkezésre állása a
szerződéskötés feltétele.

A teljesítés során igénybe vett autóbuszok 22 évesnél nem lehetnek idősebbek, továbbá a nyertes
ajánlattevőnek tartalék autóbusszal is rendelkeznie kell.
A teljesítéssel összefüggő részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama legfeljebb egy
alkalommal, Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozata alapján legfeljebb további 12 hónappal
meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opcionálisan - ajánlatkérő igénye szerint - 1.150 km buszos személyszállítási
szolgáltatás megrendelésére kerülhet sor.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: A KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. részére buszos személyszállítási szolgáltatás nyújtása
Nagyháton és környékén
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

60000000-8

További tárgyak:

60130000-8
60140000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Nagyhát, Balmazújváros
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közbeszerzés tárgya: A KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. részére buszos személyszállítási szolgáltatás
nyújtása Nagyháton és környékén
A menetrend szerinti tervezett km 250 munkanapra vonatkozóan: 5.050 km, opcionálisan - ajánlatkérő
igénye szerint - ezen felül 505 km buszos személyszállítási szolgáltatás megrendelésére kerülhet sor.

Az elszámolás alapját a 250 munkanapra vonatkozóan, napidíj (Ft+ÁFA/nap) képezi, 250 munkanapot
meghaladó ajánlatkérői igény esetén - amely megrendelésre Ajánlatkérő részéről opcionálisan kerül sor
- az 505 km-re vetített km- díj (Ft+ÁFA/km) képezi. Az opcionális megrendelés esetén a távolság (km)
kiszámítása az indulási és az érkezési hely (azaz Ajánlatkérő ezen két telephelye) közti legrövidebb, közúton
elérhető távolság alapján történik.
A személyszállítást legalább 30 fő részére szükséges biztosítani autóbusszal a szerződés teljes időtartama
alatt.
Az igénybevett autóbusz Nagyhát - Balmazújváros útvonalon közlekedik.
A nyertes ajánlattevőnek (szerződést teljesítő vállalkozónak) teljes felelősséget kell vállalnia a
személyszállítási szolgáltatás nyújtása során okozott olyan károkért, amelyekért felelős vagy amelyek a
közreműködése nélkül nem következtek volna be.
Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a közbeszerzési tárgya szerinti
tevékenységi körre kiterjedő minimum 3 millió Ft/év és 1 millió Ft/káresemény értékhatárra kötött
felelősségbiztosítási szerződéssel. Ajánlatban csatolni kell Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nyertessége
esetén a szerződéskötés időpontjára e felelősségbiztosítási szerződését Ajánlatkérő rendelkezésére
bocsátja (a kötvény másolata a szerződés melléklete). Az előírt felelősségbiztosítás rendelkezésre állása a
szerződéskötés feltétele.
A teljesítés során igénybe vett autóbuszok 22 évesnél nem lehetnek idősebbek, továbbá a nyertes
ajánlattevőnek tartalék autóbusszal is rendelkeznie kell.
A teljesítéssel összefüggő részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama legfeljebb egy
alkalommal, Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozata alapján legfeljebb további 12 hónappal
meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opcionálisan - ajánlatkérő igénye szerint - 505 km buszos személyszállítási
szolgáltatás megrendelésére kerülhet sor.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a
Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg
(2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság
a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta,
hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően
olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a
megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének
megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2)
szerint, a közös ajánlattevők a Korm. rendelet 3. § (3) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az
ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (2) bekezdésének
megfelelően, a Kr. III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen
igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr.III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t,
ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a
III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő
ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha
az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy
megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe
a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. [Kr.1.§ (7) bek.)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem
határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem határoz meg
gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az aj.tevőnek az ajánlatában a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek-nek megfelelően, a Kr. II.
Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum
(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az aj.kérő által meghatározott
alkalmassági követelménynek azzal, hogy az aj.kérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV.
részében szereplő részletes információk megadását.

Kapacitást nyújtó szervezet igénybevétele esetén (lásd alább) be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) részéről az EEKD-t, a Kbt. 67.§(3) és a Kr. 3. §(2) bek. szerinti
tartalommal.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető aj.tevőnek és adott esetben
további aj.tevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az aj.kérő
felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak
megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alk.-i követelménynek.
Az aj.kérő nem kéri az érintett aj.tevő(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az
aj.kérő a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem
említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek
elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén az aj.kérő az igazolások hitelességét a Kr. VI.
Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. [Kr.1.§ (7) bek.)
A Kr. szerinti - az aj.kérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő - részletes igazolás
módja:
Az aj.tevő alkalmassága igazolható részenként külön-külön
M1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb,
közbeszerzés tárgya szerinti (buszos személyszállítási szolgáltatás nyújtására irányuló)
referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve a teljesítés idejét (annak kezdő- és
befejező időpontját év/hónap/nap bontásban), az ellenszolgáltatás nettó összegét, a szerződést
kötő másik felet valamint a részéről információt adó személy nevét, elérhetőségét és a szerződés
tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való
megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e azzal, hogy Aj.kérő a vizsgált időszak
(felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év) alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül
megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. [Kr. 21. § (3) a), (3a)]
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben
foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21/A. §].
A referenciákat a Kr. 22. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint kell igazolni.
M2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, képzettségének és szakmai
tapasztalatuk ismertetésével, valamint a szakemberek vonatkozásában végzettséget, képzettséget
igazoló dokumentumok (így különösen érvényes vezetői engedély és Gépjármű Képesítési
Igazolvány), saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz [feltüntetve legalább az alkalmasság
megállapításához szükséges adatokat, így különösen a releváns szakmai gyakorlat időtartamát
(gyakorlat megszerzésének kezdő- és befejező időpontját, legalább év/hónap pontossággal)], és
saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat vagy azok egyszerű másolatának csatolásával.
Az önéletrajzokat olyan részletességgel kell összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az
előírt követelményeknek való megfelelés. [Kr. 21. § (3) b)]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Aj.tevő műszaki és szakmai szempontból:
M1. ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36
hónapban) egy vagy több darab szerződésből
- az I. rész tekintetében legalább nettó 4.500.000 Ft
- a II. rész tekintetében legalább nettó 3.500.000 Ft
- a III. rész tekintetében legalább nettó 2.500.000 Ft
értékű szerződésszerűen teljesített - a közbeszerzés tárgya szerinti - buszos személyszállítási
szolgáltatás nyújtására irányuló referenciával azzal, hogy amennyiben aj.tevő több rész tekintetében
kíván ajánlatot benyújtani, úgy elegendő, ha a több rész tekintetében előírt értékek közül a
(leg)magasabb összegű előírásnak felel meg;
M2. ha nem von be a teljesítésbe valamennyi rész tekintetében legalább 2 fő gépjárművezetőt, akik egyenként - legalább az alábbi képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkeznek, azaz
- érvényes „D” kategóriájú jogosítvánnyal (vezetői engedéllyel);
- a 261/2011 (XII.7.) Korm. rendelet által előírt érvényes tevékenység igazolással, igazolvánnyal
(Gépjármű Képesítési Igazolvány);
- legalább 5 éves autóbuszos személyszállítás terén szerzett szakmai gyakorlattal.
Az ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt
szakembereket kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni [138. § (2) bek.].

Az M2) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény - a szakemberek számát illetően - a
megpályázni kívánt részek számának függvényében összeadódik, azaz egy ajánlati részre
történő ajánlattétel esetén az M2) pontban adott részre előírt szakembereket az adott rész
szerinti követelménynek megfelelő számban, míg több vagy valamennyi ajánlati részre vonatkozó
ajánlattétel esetén több vagy valamennyi részre előírt számú szakembert kell bemutatni (bevonni)
(tehát egy rész esetén 2 főt, két rész esetén 4 főt és így tovább a valamennyi részben való ajánlat
benyújtásáig, mely esetben legalább 6 főt kell bemutatni).
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelmény(ek)nek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá
csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt, illetőleg, hogy a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését
igazoló más szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: a
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, valamint a díj ellenében végzett
közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett
személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel
összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződések teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A beszerzés nem Európai
Uniós forrásból kerül finanszírozásra.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdésének megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlákat
fogadja el. Kifizetés valamennyi rész tekintetében a tárgyhavi teljesítést követően havonta utólag, a
jogszabályoknak megfelelően kiállított (rész)számla ellenében, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek.
szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással történik.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlattétel/szerződés/számlázás/kifizetés pénzneme: HUF Fizetési
késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerinti késedelmi kamat és a 2016. évi IX. tv. szerinti behajtási
költségátalány érvényes. Részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: ENYD - Első Nyugat-Dunántúli
Közbeszerzési Tanácsadó Kft. (ajánlatkérő nevében eljáró szervezet), 1011 Budapest, Fő utca 21., I.
tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatok felbontásakor csak ajánlatkérő,
ajánlattevő(k) és támogatást nyújtó/-felhasználását ellenőrző szervezetek képviselői és nevükben
eljáró személyek lehetnek jelen
Ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerülő adatok (jelen eljárásban: az ajánlati ár) és betekintés
felolvasólapba Kbt. 68. § (3)-(4) bek. szerint
Bontási jegyzőkönyv és annak megküldése Kbt. 68. § (6) bek. szerint
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatokat zárt csomagban, részenként külön-külön 1 papír alapú (zsinórral, lapozhatóan
összefűzve, oldalszámozással és tartalomjegyzékkel, cégszerűen aláírva) és az eredeti aláírt
papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 elektronikus példányban (pdf) kell benyújtani. A
csomagon fel kell tüntetni az eljárás tárgyát („_” rész jelölését) és ajánlattevő nevét. Az papíralapú és
az elektronikus példánya közötti eltérés esetén a papíralapú példány az irányadó [Kbt.68.§(2)]

A közbeszerzési dokumentumokat (KD) ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidőig,
amelyek korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan az I.3) pontban foglalt
elérhetőségen érhetőek el. A KD letöltéséről kötelező értesítést küldeni az iroda@enyd.hu e-mail
címre/+36 1 2012861 faxszámra, megadva a KD-t kiváltó gazdasági szereplő nevét, címét, email, telefon-, telefax elérhetőségét. A regisztráció tényéről az ajánlatkérő 2 munkanapon belül
visszaigazolást küld. Amennyiben a kiváltó nem kapott visszaigazolást, az úgy minősül, hogy
ajánlatkérőhöz nem érkezett meg a letöltésről szóló értesítés. [Kbt.39.§(1), 57.§(2)]. Az előbbiek
szerinti értesítés helyett Ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozhat a KD eléréséről
2) Ajánlathoz csatolni kell a Kbt.66.§(5) szerinti Felolvasólapot, Kbt.66.§(2), 66.§(4), 66.§(6)
bekezdések szerinti nyilatkozatokat, közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást;
ajánlattevő, alkalmasságot igazoló szervezet, valamint olyan alvállalkozó, aki alkalmasságot
igazol aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját, cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/
Ajánlattevő változásbejegyzés iratait (nemleges nyilatkozat is), adott esetben a Kbt.65.§(7) bek.
szerinti kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot; nyilatkozatot a felelősségbiztosítási kötvény
rendelkezésre bocsátásáról
3) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt.56.§ szerint
4) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt.71.§ szerint. Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében
alkalmazza a Kbt.81.§(4)-(5) bekezdését
5) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, kivéve a Kbt.66.§(2) bek. szerinti nyilatkozat,
nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén ajánlattevő általi felelős fordítás csatolandó
[Kbt.47.§(2)]
6) Ajánlatkérő eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához
7) Üzleti titokká nyilvánítás a Kbt.44.§ szerint
8) Ajánlatban a devizák forintra történő átszámítását a referencia/referenciák tekintetében a teljesítés
időpontjában érvényes MNB devizaárfolyamon kell elvégezni
9) Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt.35.§(9)]
10) Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28.§(3) minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban állapítja meg a műszaki alkalmassági követelményeket a III.1.3) pont M1)-M2)
alpontjaiban foglaltak szerint
11) A Kbt. 75.§(6) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bekezdés e)
pontjában foglalt eredménytelenségi okot jelen eljárás során
12) Az üzemanyagár változása esetén a vállalkozói díj felülvizsgálatára kerül sor azzal, hogy az
üzemanyag számításánál az ajánlatok bontásakor hatályos NAV üzemanyagár a bázisár. Ha az
üzemanyag bázisár 15%-kal változik (csökken/emelkedik), úgy a vállalkozói díj 1%-kal változik
(csökken vagy emelkedik).
13) Ajánlatkérő által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316)
14) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte
(Kbt.131.§(4) bekezdés).
Fentiekre vonatkozó részletes információk a KD-ban találhatók
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:

Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.4.3.1)
Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.3.2.) Változásbejegyzési eljárás esetén alkalmazandó a 321/2015 Kr. 13. §-a
VI.4.3.3.) Valamennyi időpont/határidő tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti
időpontokat tekinti irányadónak.
VI.4.3.4.)Jelen eljárásban nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési
rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására.
VI.4.3.5.) Az érvényes ajánlat feltétele, hogy ajánlattevő rendelkezzen a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, valamint a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási,
a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és
a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok
módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet által előírt autóbuszos személyszállító
engedéllyel (tevékenységi engedéllyel). Az engedély másolati példányát csatolni kell az ajánlathoz.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft. (5752/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK03997
Postai cím: Hajógyár utca Hajógyári-sziget. - 132. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 12090400
E-mail: kozbeszerzes@kiving.hu
Fax: +36 12090404
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiving.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kiving.hu/content/documents/dokumentumok-szerzodesek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kiving.hu/kaszalas-2018 (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Veres Pálné utca 9. I/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1053

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Berecz Sándor
Telefon: +3613540733
E-mail: kozbeszerzes@bvpartners.hu
Fax: +3613540732
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiving.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kiving.hu/content/documents/dokumentumok-szerzodesek
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) d, pontja szerinti ajánlatkérő
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlangazdálkodás, beruházásszervezés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok kaszálással történő parlagfű írtási, valamint
bozótírtási munkái
Hivatkozási szám: K-071
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77312000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyarország különböző földterületein, az összes megyére kiterjedően, részben kézi, részben gépi
kaszálással történő parlagfű irtási valamint ehhez kapcsolódó járulékos (részleges bozótirtási) munkák
elvégzése két ütemben, a szerződés terhére kibocsátandó megrendelések alapján
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Magyarország különböző földterületein kaszálással történő parlagfű irtási valamint ehhez
kapcsolódó járulékos bozótirtási munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

77300000-3

További tárgyak:

77313000-7
77314000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az előzetes felmérések alapján tervezetten Magyarország területén található, az összes
megyében szétszórtan elhelyezkedő földterületen történő munkavégzés (kézi és/vagy gépi kaszálás,
bozótirtás) legalább két ütemben tervezetten, a jelen felhívásban és a dokumentációban, valamint a
részeként átadott szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A közbe szerzés tervezett mennyisége: 21.473.498
A közbeszerzés tervezett mennyisége: kézi kaszálás: összesen 15.574.892 m2 mennyiségben,gépi
kaszálás: összesen 5.234.992 m2
mennyiségben, kézi bozótírtás: összesen 493.032 m2 mennyiségben, gépi bozótírtás: összesen 170.581 m2
mennyiségben.
A terület nagyságára vonatkozóan megadott adat a két ütemben (tervezett I. ütem: május 1-től
június 30-ig, tervezett II. ütem: augusztus 1-től október 31-ig) történő teljesítés által érintett területek
nagyságát tartalmazza. Egy ütemen belül adott esetben az adott terület/területek több alkalommal
történő kaszálása/bozótirtása is megrendelésre kerülhet. A tervezett területek részletezésére és a feladat
nagyságrendjének meghatározására vonatkozóan a dokumentáció részeként, tájékoztató jelleggel
összesítő táblázatok kerülnek átadásra. A szerződés teljesítése során teljesítendő mennyiség a megadott
mennyiségektől az összes terület nagyságában, a területek darabszámában, valamint az ezekhez kacsolódó
részlet mennyiségekben +20%-al
eltérhet. A jelen felhívás értelmezése és a szerződés teljesítése során kézi kaszálásnak minősül: a kézzel,
kézi motoros fűkaszával, kézi fűnyíróval, vagy hagyományos kaszával végzett kaszálás, gépi kaszálásnak
minősül: az egyéb géppel elvégzett kaszálás. Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja
alapján bírálja el, azaz a bírálat szempontja a legjobb ár-érték arány.
A feladat ellátása során az ajánlati árba beépítve szükséges az alábbi feladatokat is ellátni: a bozótirtásnál a
nyesedék, kaszálásoknál (olyan területeken ahol ez indokolt) a kaszálék elszállítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Késedelmi kötbér mértéke 10
2 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/05/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés teljesítése során teljesítendő mennyiség a megadott
mennyiségektől az összes terület nagyságában, a területek darabszámában, valamint az ezekhez
kacsolódó részlet mennyiségekben +20%-al eltérhet, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő
üzemeltetésében és kezelésében álló területek száma és nagysága egy éven belül többször
is változhat. Az opciós mennyiség lehívására a szerződésben meghatározott megrendelések
keretében, és annak alkalmazásával kerül sor.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az Ajánlatkérő az eljárásban előírja a Kbt. 62. § (1)
és 62. § (2) bekezdésében előírt kizáró okok, valamint a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1),
(2) és (4) bekezdése szerinti kizáró okok alkalmazását. A fenti kizáró okok igazolása tekintetében
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2-16. § rendelkezései alapján kéri az ajánlattevők részéről az
ESPD-ben történő nyilatkozatok megtételét. A gazdasági szereplő az ESPD formanyomtatványt az
Európai Bizottság által létrehozott webfelületen tölti ki, majd az így kitöltött és aláírt dokumentumot
nyújtja be az ajánlatkérőnek. A fentiekre tekintettel, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági
követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, vagy
a teljesítésbe be kíván vonni (alvállalkozó), az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike
által kitöltött és aláírt külön ESPD formanyomtatványokat is köteles benyújtani, amelyben köteles
megjelölni az adott szervezet kizáró okok fennállását vagy fenn nem állását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása
és rövid ismertetése:
P1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) bekezdése alapján Ajánlattevő csatolja az
ajánlattételi felhívás megküldését megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit, amennyiben a
letelepedése szerinti ország joga
előírja közzétételét. Ha az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. Ha az ajánlattevő a fentiekben meghatározott
irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete
után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó, legalább
10 millió forint árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ha az ajánlattevő a fentiekben
meghatározott irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében
a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor csatolja
az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó
adóbevallását egyszerű másolatban.
P2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont és 19. § (5) bekezdés alapján az
ajánlattevő nyilatkozata az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három mérlegfordulónappal
lezárt üzleti év (2015., 2016. és 2017.) éves nettó árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő

jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
P3. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont és 19. § (5) bekezdés alapján az
ajánlattevő nyilatkozata az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három mérlegfordulónappal
lezárt üzleti év (2015., 2016. és 2017.) a közbeszerzés tárgyából (kertészeti szolgáltatások)
származó éves árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő jelentkező mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P1.-P3. pontban előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
vagy követelményeket, a melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §- ában
foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért [Kbt. 65. § (6)(9)].
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike
által kitöltött és aláírt külön ESPD formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat
rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak
azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
A fenti alkalmassági követelmények igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 3. § alapján
az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja az Európai Bizottság által létrehozott webfelületen
kitöltött, kinyomtatott, a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt ESPD
formanyomtatványt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Az ajánlattevő alkalmas, ha a saját vagy jogelődje az
eljárást megindító felhívás
megküldését közvetlenül megelőzően három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a
2015. évre vonatkozó mérleg szerinti eredménye, illetve 2016. és 2017. évi adózott eredménye nulla
vagy pozitív.
P2. Az ajánlattevő alkalmas, ha a saját vagy jogelődje az eljárást megindító felhívás megküldését
közvetlenül megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó árbevétele
évenként legalább 20.000.000,- Ft.
P3. Az ajánlattevő alkalmas, ha a saját vagy jogelődje az eljárást megindító felhívás megküldését
közvetlenül megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés
tárgyából (kertészeti szolgáltatások) származó árbevétele évenként legalább 10.000.000,Ft.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65.§-ának
figyelembevételével bírálja.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
21. § (3) bek. a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3
évben kézi és/vagy gépi kaszálás tárgyában teljesített legjelentősebb szolgáltatások ESPD-ben
történő nyilatkozattal és a megrendelő által az ajánlattételi felhívás feladását követően kiállított
referenciaigazolással történő igazolása.
Igazolási mód: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendel et 21. § (3), valamint a 22. § (1) szerint.
A legjelentősebb teljesítéseket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
mértékéig ismertetni és igazolni.
M2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (3) bek. b) pont alapján teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek nyilatkozatban történő megnevezése, képzettségük ismertetése, valamint a
képzettségüket igazoló okiratok benyújtása. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása
és az igazoló okiratok benyújtása az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig
szükséges. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tekintetében Ajánlattevő köteles benyújtani
a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kézzel írt (aláírt) szakmai önéletrajzát, valamint a
rendelkezésre állásukat is igazolni szükséges a megfelelő nyilatkozat benyújtásával.
M3. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (3) bek. i) pont alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség nyilatkozatban történő bemutatása azok

megnevezésének, minimum követelmények megállapításához szükséges műszaki adatainak
megadásával, továbbá amennyiben lehetséges gyártójának, típusának megadásával.
A leíráshoz csatolni kell saját tulajdonban álló eszközök esetén a tárgyi eszköz nyilvántartás másolati
példányát (amennyiben tárgyi eszközként nyilvántartani az adott jogszabályok alapján szükséges),
a nem saját tulajdonban lévő eszközök esetén a bérleti vagy lízingszerződés másolati példányát,
valamint a gépjárművek érvényes forgalmi engedélyének egyszerű másolatát.
Az ajánlattevő rendelkezésére álló kisértékű kaszálási és bozótirtási kiegészítő feladatok ellátásához
szükséges egyéb felszerelés (ásó, kapa, kasza, stb) tekintetében elegendő az ajánlattevőnek
nyilatkozatot csatolnia, arról, hogy azok a rendelkezésére állnak,
és szerződés teljesítése során végig rendelkezésre fognak állni megfelelő darabszámban.
A fenti M2. és M3. alkalmassági követelmények igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend.
3. § alapján az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja az Európai Bizottság által létrehozott
webfelületen kitöltött, kinyomtatott, a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által
aláírt ESPD formanyomtatványt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmas az ajánlattevő jelentkező, ha rendelkezik az
ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított három évben teljesített legalább összesen 3 különböző megyében elhelyezkedő
8 darab különböző címen/helyrajzi számon nyilvántartott területen kézi és/vagy gépi kaszálás
tárgyában elvégzett, a felhívás feladásától visszafelé számított három évben legalább összesen
400.000 m2 (négyszázezer négyzetméter) mennyiségű (nagyságú) terület kézi és/vagy gépi
kaszálásának teljesítésére vonatkozó referenciával.
M2. Alkalmas az ajánlattevő jelentkező, ha rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő
kertészmérnök képzettségű szakemberrel, aki a szerződés teljesítése teljes ideje alatt az ajánlattevő
rendelkezésére áll.
M3. Alkalmas az ajánlattevő jelentkező, ha rendelkezik a teljesítéshez legalább (de nem
kizárólagosan) az alábbi eszközparkkal (a márka és típusmegjelölések orientációs jelleggel kerültek
feltüntetésre, azok megléte nem kötelező, Ajánlatkérő azokkal egyenértékű gépek és felszerelések
meglétét is elfogadja):
- legalább 9 (kilenc) darab fűnyírásra és/vagy kaszálásra alkalmas vontatandó kaszát és
szárzúzógépet is ideértve traktor/ és vagy kommunális gép (ide értve a fűnyírótraktorokat is),
amelyekből legalább 3
(három) darab fűnyírótraktor legalább 18 LE (tizennyolc lóerő) teljesítményű, és legalább 3 (három)
darab erőgép legalább 55 LE (ötvenöt lóerő) teljesítményű,
- legalább 10 (tíz) darab a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű teherautóval, amelyből
legalább 1 (egy) darab személyszállításra is alkalmas;
- legalább 2 (kettő) darab 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel;
- legalább 40 (negyven) darab kézi kaszálást lehetővé tévő fűkaszával,
- legalább 15 (tizenöt) darab fűnyíróval;
- legalább 5 (öt) darab lombszívófúvó kézi motoros berendezéssel,
- legalább 3 (három) darab magassági ágvágóval, és
- legalább 150 (egyszázötven) darab, a kaszálási és bozótirtási kiegészítő feladatok ellátásához
szükséges egyéb felszereléssel (ásó, lapát, gereblye, csákány, sövényvágó, élező, létra, stb)
A fentiekben előírt eszközparkot az ajánlattevőnek nyilatkozatban kell ismertetnie. Az ajánlattevőnek
az ismertetés során nyilatkoznia kell a teljesítéshez igénybe vett géppark képességeiről, műszaki
specifikációjáról, valamint adott esetben az egyenértékűségről.
A fenti alkalmassági követelmények igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 3. § alapján
az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja az Európai Bizottság által létrehozott webfelületen
kitöltött, kinyomtatott, a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt ESPD
formanyomtatványt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés teljesítésére a Kbt. 135. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy a létrejött szerződés
alapján az elvégzett munkák több részletben kerülnek számlázásra. A számlák fizetési határideje annak
kézhezvételétől számított 30 nap. (Ptk. 6:130. § (1)) Amennyiben a nyertes ajánlattevő feladatait nem
szerződésszerűen látja el, az ajánlatkérő részére késedelmi kötbért vagy hibás teljesítési kötbért köteles
fizetni. A szerződés teljesítését, köztük a hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását és a teljesítésbe
bevonni kívánt szakember alkalmazását, az ajánlatkérő folyamatosan ellenőrzi. A szerződéstervezet a
közbeszerzési dokumentumok részeként csatolásra került.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/06/11 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Az Ajánlatkérő megbízásából eljáró
Bolevácz és Vörös Ügyvédi
Iroda 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I/2. szám alatti székhelyén.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat felbontásánál az Ajánlatkérő, az
ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek lehetnek jelen a Kbt. 68. §- ában foglaltaknak megfelelően. A bontási eljárás
célja a felolvasólapon szereplő ajánlatok nyilvános ismertetése.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
AK= Ajánlatkérő
AT= Ajánlattevő
I. AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4) bek. alapján az a bírálatnak az aránytalanul alacsony
ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
II. AK a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt nyilatkozatok alapján az ajánlatok értékelését követően végzi el.
III. AK kizárja többváltozatú (alternatív) ajánlattétel, valamint a részajánlattétel lehetőségét
figyelemmel az alábbiakra: az ország egész területén történő kaszálás mennyiségének folyamatos
változása nem teszi lehetővé, hogy pontosan körülhatárolható módon részek kerüljenek
megállapításra; a piacfelmérés során megállapításra került, hogy a beszerzéssel érintett területek
mérete miatt a szolgáltatók árbeli mennyiségi kedvezményt tudnak érvényesíteni az AK felé, amely
nélkül a beszerzésre fordítandó összeg legalább 50%-al növekedve; az elmúlt évek tapasztalatai
alapján a pénzügyi, szakmai-műszaki alkalmassági követelmények tekintetében megállapított
alacsony szint lehetővé teszi a kis és középvállalkozások számára az ajánlattételt.
IV. Az AT ajánlatának tartalmaznia kell a Kbt. a Kbt. 66. §. (5) bekezdése szerinti felolvasólapot,
valamint a Kbt. 81. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 67. § (1) szerinti kizáró alkalmasság igazolására
az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum kitöltött példányát (ESPD) kinyomtatott és
cégszerűen aláírt formátumban. Az ESPD XML formátumban elérhető az VI. pontban megadott
elektronikus elérhetőségen. Az ESPD kitöltése az Európai Bizottság által üzemeltetett honlapon
lehetséges, amely elérhető az alábbi linken: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=hu
Közös AT-k, alvállalkozó, és kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet esetén az ESPD
benyújtása minden gazdasági szereplő vonatkozásában kötelező.
V.AK felhívja a figyelmet, h ogy a 321/2015.(X.30.) korm. rend. 13. § alapján a folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében az AT vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a
részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
VI. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat jelen ajánlati felhívással egyidejűleg
elektronikusan az ajánlattevők rendelkezésre bocsátja. A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó
anyagok ingyenesen, korlátozásmentesen elérhetőek az alábbi linken: http://kiving.hu/kaszalas2018
VII. Értékelési résszempontok és súlyszámok:
1.) Ajánlati ár kézi kaszálással történő kaszálásra 10ezer m2 egyedi területnagyságig (nettó Ft/m2)
16
2.) Ajánlati ár kézi kaszálással történő kaszálásra 10ezer m2 egyedi területnagyság felett (nettó Ft/
m2) 16
3.) Ajánlati ár gépi kaszálással történő kaszálásra 10ezer m2 egyedi területnagyságig (nettó Ft/m2)
16
4.) Ajánlati ár gépi kaszálással történő kaszálásra 10ezer m2 egyedi területnagyság felett (nettó Ft/
m2) 16
5.) Ajánlati ár bozótirtásra (nettó Ft/m2) 16
6.) A késedelmi kötbér mértéke (az eseti me grendelés értékének %-a/nap) 10
7.) A teljesítésbe bevont hátrányos helyzetű munkavállalók száma (min. 1 fő) 10
Pontskála: az ajánlatok értékelése során adható értékelési pontszám valamennyi réss zempont
esetében: 1-100.

1.-5. részszempont: a legkedvezőbb tartalmi elem a maximális értékelési pontot (100) kapja, a
többi ajánlat tartalmi értékre a legkedvezőbb tartalmi értékhez viszonyított eltérés aránya alapján
kerül kiszámításra. A 6. értékelési résszempont esetében érvényes ajánlattétel feltétele, hogy
részszempontra tett vállalás nem lehet alacsonyabb, mint 0,4 %, míg az ajánlatkérő az 1,0% vagy
annál magasabb vállalást a maximális ponttal (100 pont) értékeli. A két érték között sávosan történik
a pontozás (ld. közbeszerzési dokumentumok). A 7. résszempont esetében abszolút értékelést
alkalmaz.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5 .
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. Hatodik rész
XXI. fejezet
További információk az ajánlattevők részére:
VIII. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeit a
Közbeszerzési dokumentumok részletesen tartalmazzák.
IX. AK a 321/2015. korm. rend 28. § szerinti minősítéshez képest szigorúbban állapította meg az
alkalmassági feltételeket.
X. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti érvénytelenné nyilvánítási okot.
XI. Az eljárásban eljáró közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Varga Endre, lajstromszáma: 00068
XII. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az AT kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
XIII. Az ajánlatban az AT-nek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell
arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-,
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
XIV. A II.2.7. pontban megadott kezdési időpont tervezett kezdési időpont, tájékoztató jelleggel került
meghatározásra. A szerződés teljesítésének kezdete (értelemszerűen) az eljárás eredményeként
megkötött szerződés hatályba lépésének a napja.
XV. Az ajánlati felhívás II.1.5 és II.2.6 pontokba a becsült érték helyére az "1 HUF" technikai okokból,
a hirdetmény feladásának céljából került feltüntetésre.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. (6425/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK22545
Postai cím: Horvát utca 12-26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
Telefon: +36 17998330
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kemenyferencprogram.org
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kemenyferencprogram.org
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.kozbeszerzes.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szilágyi Dezső tér 1. 2. emelet (27-es kapucsengő)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
Telefon: +36 17998330
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kemenyferencprogram.org
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kemenyferencprogram.org
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szilágyi Dezső tér 1. 2. emelet (27-es kapucsengő)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
Telefon: +36 17998330
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kemenyferencprogram.org
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kemenyferencprogram.org
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási keretmegállapodás a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében
megvalósítandó, kollégiumi, sport, rekreációs, egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint(folyt II.1.4-ben)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71210000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Eljárás megnevezésének folytatása (II.1.1;II.2.1 pont): kiegészítő funkciókat is magába foglaló beruházások
egyes projektelemeire vonatkozó független mérnök-tanácsadói feladatok ellátására
A közbeszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelése
Az Észak-csepeli és Dél-pesti terület átfogó városfejlesztése részeként, a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósítandó, kollégiumi, sport, rekreációs, egyéb kapcsolódó
infrastrukturális, valamint kiegészítő funkciókat is magában foglaló komplex beruházáshoz kapcsolódó,
független mérnök-tanácsadói feladatok ellátása.
A közbeszerzési eljárás alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére
kerül sor. Erre tekintettel az Ajánlatkérő az Ajánlattevő által az ajánlata keretében benyújtott Ártáblázatban
foglalt ajánlati árak alapján a közvetlen megrendelés jogával élhet.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási keretmegállapodás a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program
keretében megvalósítandó, kollégiumi, sport, rekreációs, egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint(folyt
II.2.4-ben)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71311000-1

További tárgyak:

71318000-0
92620000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Keretmegállapodás keretösszege: nettó 735.000.000,- Ft
A Keretmegállapodás időtartama: A Keretmegállapodást határozott, 2023. július 31. napjáig terjedő időre
kötik a Felek.
A Keretmegállapodás szerinti feladatok a következőkre terjednek ki (azzal, hogy a megvalósítandó feladatok
részletesen a Műszaki Leírásban kerülnek leírásra):
Az Észak-csepeli és Dél-pesti terület átfogó városfejlesztése részeként, a Kemény Ferenc Sportlétesítményfejlesztési Program keretében megvalósítandó, kollégiumi, sport, rekreációs, egyéb kapcsolódó
infrastrukturális, valamint kiegészítő funkciókat is magába foglaló komplex beruházáshoz kapcsolódó
mérnök-tanácsadói-, tervellenőri-, költségellenőri- és fenntarthatósági feladatok ellátása a beruházás
projektelemeivel kapcsolatban, a beruházás előkészítésétől a kiviteli tervek elkészültéig.
I. A beruházás projektelemei
Új létesítés:
a) Budapest Diákváros [mely ütemezetten, több alprojekt (Alprojekt) keretében valósul meg]
A Kormány 2016/2017. (XII.22.) Korm. határozatában rögzített területen több ütemben megvalósuló,
várhatóan 200.000 nm nagyságú építmény együttes megépítésével, várhatóan mintegy 8500 férőhelyes
kollégiumi, sport, rekreációs, egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint kiegészítő funkciókat is magába
foglaló új városnegyed kialakítása mintegy 38 hektáros területen.
b) Dunai Evezős Központ Klubház
Nemzetközi világversenyek rendezésére alkalmas evezős versenypálya klubházának és egyéb
létesítményeinek kialakítása mintegy 5.000 m2 alapterületen, amely lakossági szabadidős és rekreációs
funkciók kiszolgálására is alkalmas. Figyelembe kell venni, hogy a létesítmény alapvetően sporttevékenység
végzésére szolgál, de egyéb lakossági rekreációs szerepet is betölthet, melyet ki kell szolgálnia építészeti,
környezetalakítási eszközökkel. A komplexum gazdaságos üzemeltetésének elengedhetetlen feltétele a
flexibilitás, a többcélú hasznosíthatóság biztosítása, illetve nagyszabású sportesemények, világversenyek
megrendezése esetén a megnövekvő nézőszámhoz igazodó bővíthetősége.
Meglévő épületállomány felújítása:
c) Budapest Diákváros fejlesztési területén megtartásra javasolt épületállomány (Nagyvásárcsarnok és
irodaház)
A Kormány 2016/2017. (XII.22.) Korm. határozatában rögzítettek szerint a műemléki védelem alatt álló
Nagyvásárcsarnok és irodaház épületegyüttesének (összesen kb. 31.000 m2) értékmegőrző felújítása

és integrálása az új városnegyedbe (Jelenlegi alapterületek; Nagyvásárcsarnok: 22.380 m2 + 1.000m2
kiegészítő helyiségek, Irodaépület: 7530 m2).
illetve az a)-c) pontok szerinti Projektelemekhez közvetlenül csatlakozó egyéb kiegészítő közlekedési és
infrastrukturális (közmű, partvédelem/árvízvédelem, stb.) fejlesztések tervezésével kapcsolatos valamennyi
mérnök tanácsadói feladat, kivéve, ahol eltérően jelezve van.
A Keretmegállapodás időtartama alatt az ajánlatkérő a Keretösszeg erejéig a felmerülő igények
függvényében élhet a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti Közvetlen Megrendelésekkel.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező Árazatlan Ártáblázatot ajánlattevőnek az ajánlat keretében
kitöltve és beárazva kell benyújtania (Árazott Ártáblázat). Az Árazott Ártáblázatban az egyes Projektelemek
vonatkozásában megajánlott ár alapján a közbeszerzési dokumentumok részét képező fizetési ütemterv
alapján történik a megbízási díj kifizetése. Az I. pont a) alpontját képező Budapesti Diákváros, mint
Projektelem esetében az egyes Alprojektekre vonatkozó fizetési ütemezés azon alapul, hogy az adott
Alprojekttel érintett várható férőhelyszám hogyan aránylik a teljes Projektelem várható teljes, 8500
fős férőhelyszámához képest. Ajánlatkérő az I. pont a) alpontját érintő azon közvetlenül megrendelt
Alprojekt esetében, amikor az adott Alprojekttel a várható férőhelyszám eléri vagy meghaladja a 8500 fős
férőhelyszámot, megjelöli, hogy további Alprojekt közvetlen megrendelésére nem kerül sor.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.11) rovatban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat (projektszervezet és munkamódszer) 40
2 Szakemberek többlettapasztalata időben és referenciában 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/07/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciót nem tartalmaz a beszerzés, megjelölés technikai jellegű a rovat
használhatósága érdekében.
Kar.korl. miatt folytatás a II.2.4) rovatból:
Ebben az esetben, függetlenül attól, hogy a férőhelyszám az előzetesen meghatározott, várható
8500 fős férőhelyszámot meghaladja, az adott (utolsó) Alprojekt esetében a teljes Projektelemre
kalkulált fennmaradó Megbízási Díj arányszáma alapján kell kalkulálni az Alprojektre eső megbízási
díjat.
Ajánlattevő feladata a projektelemek (a I. pont esetében ez alatt az egyes Alprojektek értendők)
tervezésével kapcsolatos valamennyi mérnök tanácsadási feladat ellátására kiterjed:
-mérnök-tanácsadói, tervellenőri szolgáltatás (alapszakágak, továbbá kert- és tájépítészet,
ökológia, útépítés, közműépítés, akadálymentesség, fenntarthatóság és BREEAM minősítés,
sporttechnológia) végzése tervfázisok függvényében;
-a beruházás előkészítése során közreműködik a beruházási célok és keretek dokumentálásában, a
beruházási/tervezési program meghatározásában;

-véleményezi a generáltervező által készített BIM koncepcióra vonatkozó előírásait, munkarészeit,
javaslatot tesz azok tartalmának, részletezettségének változtatására;
-tanácsadói feladatok ellátását végzi a tervezési időszakokban (koncepció-, engedélyezési-, kiviteli
terv) a nemzetközi szervezetek, sportszakmai tanácsadó előírásainak betartatására, betervezésére
vonatkozó szakmai támogatás biztosításán túl, - a szakmai gyakorlatnak megfelelően - minden
egyéb beruházás-szervezői tapasztalat tekintetében;
-közreműködik a generáltervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során (kidolgozza
a részletes műszaki tartalmat, a műszaki feltételeket, a Projektelem megvalósítási programját, az
ajánlatkérési dokumentáció műszaki részét, észrevételez, javasol, véleményez, tanácsadóként
közreműködik a beérkezett ajánlatok műszaki-gazdasági értékelésében);
-koncepció-, engedélyezési- és kiviteli tervezési fázis során a beruházási célok megvalósulása
érdekében a Tervezési Szerződés megkötésétől a tervek Megrendelő általi jóváhagyásáig heti
rendszerességgel megszervezi és levezeti a kooperációkat, jegyzőkönyvet vezet, részt vesz a
konzultációkon, elvégzi a megajánlott műszaki megoldások felülvizsgálatát, folyamatosan ellenőrzi a
tervdokumentációkat, intézkedik az adott dokumentáció módosítására, kiegészítésére, engedélyek,
szakhatósági és közmű engedélyek beszerzése során közreműködik;
-közreműködik a Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során (kidolgozza a
részletes műszaki tartalmat, a műszaki feltételeket, a Projektelem megvalósítási programját, az
ajánlatkérési dokumentáció műszaki részét, észrevételez, javasol, véleményez, tanácsadóként
közreműködik a beérkezett ajánlatok műszaki-gazdasági értékelésében);
-költségellenőrzést, elszámolások ellenőrzését végzi;
-Megbízó által meghatározott egyéb igények során együttműködés, javaslattétel, szakmai
tanácsadás
-ellátja a beruházás időbeli ütemezésének feladatait;
-kockázatkezelési koncepciót készít.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésekben foglalt kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.
I. Igazolási mód az ajánlat benyújtásával egyidejűleg a Kbt. 67. §, 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet
(Kr.) 2-7.§-ai szerint szükséges.
A 321/2015 (X.30) Korm. rend. 4-7. §-ok és az ajánlatkérő által előírt módon kitöltött egységes
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) formanyomtatvány III. részének benyújtása szükséges.
Közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön EEKD-t nyújt be.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint be kell nyújtani a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szerv részéről is az EEKD formanyomtatványt.
Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő azon nyilatkozatát,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy
más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles
benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt
vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az
ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
II. Igazolási mód a bírálat nyomán:
Ajánlatkérő a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése
szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr.
1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.

- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő vonatkozásában: a Kr. 8. §
előírásai szerint
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő vonatkozásában: a Kr. 10.
§ előírásai szerint
Nyilvántartásban szereplés:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja a mérnöki
szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara)
névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők
esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló
nyilvántartásban való szereplés követelményét.
Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek ajánlattételkor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell igazolnia, hogy
a fenti alkalmassági min. követelményeknek megfelel. A fenti névjegyzékek adatait Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében
felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására.
A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott
szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában
szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek a szerződés
teljesítéséhez szükséges gazdasági és pénzügyi alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:
P.1 A Kbt. 65. § (1) a) és a Kr. 19. § (1) c) alapján az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozó, teljes, továbbá a közbeszerzés tárgyából (mérnök tanácsadói szolgáltatás) származó
- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
Ha az ajánlattevő a P.1 alkalmassági feltételek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,
a nevezett alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni a nevezett alkalmassági feltétellel kapcsolatban az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P.2 a Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19. § (1) b) alapján az ajánlati felhívás megküldését megelőző
utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok
szerinti beszámolói (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), ha a gazdasági szereplő
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a P.2 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából származó (mérnök tanácsadói szolgáltatás) árbevételről szóló nyilatkozattal
jogosult igazolni.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint
felelhetnek meg.
Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdései alapján
támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra
tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba
foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani.
Az alkalmassági feltételeknek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint az ajánlatkérő felhívására kerülhet sor.
Ajánlatkérő a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése
szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az

alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr.
1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.
Kar. korl.miatt folyt. a III.2.1) pontból:
M.3 ha nem rendelkezik legalább a teljesítéshez szükséges alábbi műszaki felszereltséggel:
Legális (jogtiszta) projektmenedzsment szoftver, amely az alábbi funkciókkal rendelkezik:
a) Projekttervezés,
b) Feladat ütemezése,
c) Erőforrások és források kezelése,
d) Gantt- és hálós diagramok létrehozása és kezelése,
e) Bázistervek létrehozása,
f) Szerződésmenedzsment,
g) Projekt követés,
h) Nyomon követés,
i) Aktualizálás,
j) Projekt jelentések,
k) E-mail értesítések.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P.1 az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben teljes árbevételéből származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 670.000.000,- Ft értéket és a
közbeszerzés tárgyából (mérnök tanácsadói szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele összesen nem érte el az 500.000.000,- Ft értéket.
P.2 az üzemi (üzleti) eredménye az ajánlati felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti év
közül legalább két év esetében negatív volt.
A Kr. 19. § (2) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval
az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
az ajánlattevő alkalmatlannak minősül amennyiben a működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából származó (mérnök tanácsadói szolgáltatás) általános forgalmi adó nélkül számított
árbevétele nem éri el összesen a nettó 500.000.000,- Ft értéket.
Kar.korl. miatt folyt. a III.1.3) pont 2. rovatából:
M.2.3 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet I. fejezet 2. része szerinti - Építményvillamossági tervezési szakterület, „V” besorolású
jogosultsággal rendelkezik. Vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles villamosmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel
és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy villamosmérnök épületvillamossági
szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal
rendelkezik;
M.2.4 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet I. fejezet 2. része szerinti - Építmények gépészeti tervezési szakterület, „G” besorolású
jogosultsággal rendelkezik. Vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány vagy ezzel
egyenértékű végzettséggel vagy okleveles energetikai mérnök épületgépész szakirány vagy ezzel
egyenértékű végzettséggel vagy okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány vagy ezzel
egyenértékű végzettséggel vagy gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy ezzel egyenértékű
végzettséggel vagy épületgépész mérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és a következő
végzettségek (okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettség
vagy okleveles energetikai mérnök épületgépész szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettség
vagy okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettség)
esetén legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal, vagy a következő végzettségek (gépészmérnök
épületgépészeti szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettség vagy épületgépész mérnök vagy ezzel
egyenértékű végzettség) esetén legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M.2.5 legalább 1 fő Projektvezető mérnök szakemberrel, aki
- építészmérnök vagy építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel (egyetemi vagy főiskolai;
alapszak vagy mesterképzés), és
- legalább 3 év (36 hónap) projektvezetői / projektvezető-helyettesi szakmai gyakorlattal rendelkezik,
mely tartalmazta
- legalább 1 db, összesen legalább 150.000 m2 alapterületű építmény együttes (akár több
ütemben történő) beruházás előkészítése és/vagy megvalósítása során szerzett projektvezetői /
projektvezető-helyettesi szakmai gyakorlatot;
Kar.korl. miatt folyt a III.2.1) pontban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez
szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:
M.1. a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (3) a) alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított hat év (72 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével
tudja igazolni alkalmasságát a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (amennyiben a
szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül) vagy referencianyilatkozattal a Kr. 22. § (1) alapján.
A Kr. 21.§ (3a) b) alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven
belül megkezdett szolgáltatás-megrendeléseket veszi figyelembe.
A Kr. 22. § (2) bek. alapján a benyújtott referenciaigazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább
a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél,
a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége (amiből következik a minimumkövetelmény tartalmi
elemeinek való megfelelés), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
Egy referenciával több minimumkövetelmény is teljesíthető.
M.2 A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük,
szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ennek keretében
ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania a bevonni kívánt szakemberek személyéről, az igazolni
kívánt minimumkövetelmény megjelölésével.
Igazolásként csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető, a szakember által saját kezűleg
aláírt szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakemberek végzettségét,
képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. A szakmai önéletrajz részletesen dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. Ajánlatkérő a
szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követő, a végzettségnek megfelelő
munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes
projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben
maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több
projekten is dolgozott.
Valamennyi szakember tekintetében kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni arról a minimumkövetelmény
megjelölésével (pl. M.2.1), hogy, melyik szakembert mely pozícióra jelölik.
A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során
rendelkezésre fognak állni. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
M.3 A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdésének i) pontja alapján a
teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával
olyan részletezettséggel amelyből Ajánlatkérő meg tudja állapítani az előírt alkalmassági
követelménynek való megfelelést. A leírásnak ki kell terjednie legalább az alábbi adatokra: az eszköz
megnevezése, rövid ismertető leírása, az ajánlattevő rendelkezésére állásának formája (saját, vagy
bérelt eszköz).
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint
együttesen is megfelelhetnek (oly módon, hogy csak az egyikük igazolja a megfelelést vagy
együttesen igazolják a megfelelést), mivel az nem kizárólag egyetlen gazdasági szereplőre
vonatkoztatható.
Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdései alapján
támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
Kar.korl. miatt folytatás a következő rovatban [Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Kar.korl. miatt folyt. az előző rovatból:
Az alkalmassági feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. §-ában foglaltak
szerint az ajánlatkérő felhívására kerülhet sor.
A fentiek vonatkozásában ugyanakkor kérjük figyelembe venni a jelen felhívás VI.3) pont 18.
alpontját is, amely az M.2 alkalmassági követelmények esetében az ajánlat körében benyújtandó
igazolásokra vonatkozóan tartalmaz külön rendelkezéseket!
Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-ben és a Kr. 1. § (1)-ben foglaltakra tekintettel az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt
nyilatkozatát köteles benyújtani.
Az alkalmassági feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4)-ben foglaltak
szerint az ajánlatkérő felhívására kerülhet sor.

Ajánlatkérő a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése
szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr.
1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.
-E rovat tartalma:
Alkalmatlan az ajánlattevő,
M.1 ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72
hónapban)
M.1.1 legalább 1 db, a négy alap szakágat (építész, tartószerkezet, épületgépészet,
épületvillamosság), továbbá külső közmű- és út tervezését, valamint tájépítészeti tervezést magában
foglaló tervellenőrzésre vonatkozó referenciával, amely legalább nettó 3.000 m2 alapterületű
megvalósult sportlétesítmény beruházására vonatkozik (Ajánlatkérő sportlétesítménynek tekinti a
sportról szóló 2004. évi I. tv. 77. § s) pontja szerinti definíció hatálya alá tartozó létesítményeket.);
M.1.2 legalább 1 db olyan referenciával, amely egy legalább nettó 13.000 m2 alapterületű
közhasználatú építmény megvalósításához szükséges és a négy alap szakágra (építészet,
tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság) kiterjedő tervellenőrzésére vonatkozik
(Ajánlatkérő „közhasználatú építmény” alatt a 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontjában
meghatározott fogalmat érti, de kizárólag épület tekintetében, műtárgyra vonatkozóan nem.);
M.1.3 legalább 1 db olyan referenciával, amely több épületet magában foglaló, legalább összesen
nettó 150.000 m2 alapterületű építmény együttes (akár több ütemben történő) megvalósítása
során végzett mérnöki tanácsadásra, továbbá tervellenőrzésére, valamint ehhez kapcsolódó
költségszakértői tevékenységre vonatkozik;
M.1.4 legalább 1 db olyan referenciával, amely több épületet magában foglaló, legalább összesen
nettó 150.000 m2 alapterületű építmény együttes (akár több ütemben történő) megvalósításával
összefüggésben végzett kockázatkezelésre vonatkozik
M.2 ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M.2.1 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
I. fejezet 2. része szerinti - Építészeti tervezési terület, „É” besorolású jogosultsággal rendelkezik.
Vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz
okleveles építészmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 24 hónap szakmai
gyakorlattal rendelkezik;
M.2.2 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
I. fejezet 2. része szerinti - Tartószerkezeti tervezési szakterület, „T” besorolású jogosultsággal
vagy Tartószerkezeti tervezési szakterület épületek tartószerkezeti tervezési részszakterület,
„T-É” besorolású jogosultsággal rendelkezik. Vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles szerkezet-építőmérnök vagy ezzel
egyenértékű végzettséggel, vagy okleveles építészmérnök (épületek tartószerkezeti kreditteljesítéssel) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal
rendelkezik;
Kar.korl. miatt folyt: a III.1.2) pont 2.rovatában.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Rovat
megjelölése technikai jellegű (a rovat használhatósága érdekében):
Kar.korl.miatt folyt a III.1.2) pont 2. rovatából:
M.2.6 legalább 1 fő költségszakértő szakemberrel, aki
- építészmérnök vagy építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel (egyetemi vagy főiskolai;
alapszak vagy mesterképzés), és
- legalább 3 év (36 hónap) beruházás-lebonyolítói szakmai gyakorlattal rendelkezik, mely tartalmazta
- legalább 1 db, legalább 13.000 m2 alapterületű közhasználatú építmény beruházás előkészítése
és/vagy megvalósítása során szerzett költségszakértői szakmai gyakorlatot (Ajánlatkérő
„közhasználatú építmény” alatt a 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott
fogalmat érti, de kizárólag épület tekintetében, műtárgyra vonatkozóan nem.).

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az M.2.1-M.2.4 minimumkövetelmények
esetében megjelölt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, a nevezett
minimumkövetelményben megjelölt kategóriájú regisztrációt (névjegyzékbe vételt) a szerződéskötés
időpontjáig kell biztosítani! Amennyiben a bemutatott szakember a szolgáltatásnyújtásra a
szerződéskötésig nem rendelkezik jogosultsággal, ez a Kbt. 131. § (4) szerinti szerződéskötéstől
való visszalépésnek minősül.
Kar.korl. miatt folytatás a III.1.2) pont 1. rovatában.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbérek, biztosítékok a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a teljesítés igazolását követően utólag (az adott Közvetlen
Megrendelésben meghatározott Szolgáltatások tekintetében havonta illetve a tárgyi szakasz teljesítését
követően), átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt előírások szerint, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseiben foglalt előírásokat. A
teljesítésigazolásnak tartalmaznia kell azt a díjösszeget is, amelyre nézve a nyertes ajánlattevő az adott
teljesítés tekintetében jogosult.
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket
a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
Karakaterkorlátozás miatt indokolás a VI.4.3 pontban
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/06/23 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 2. emelet (27-es kapucsengő)
A bontásra az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ügyvédi irodájában
kerül sor.
A 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (7) bek. alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy:
Az eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Sirály Katalin
lajstromszáma: 00365
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (3) bek. szerinti személyek lehetnek
jelen a bontáson.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevőnek a felhívásban és a Közb. Dok.-okban meghat. tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlatát.
2. Az ajánlatokat 1 papír alapú és 1 CD/DVD formátumban benyújtott elektronikus pld-ban
cégjelzéssel ellátott borítékban, csomagban v. dobozban kell benyújtani. A borítékon fel kell
tüntetni: „Megbízási keretmegállapodás a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program
keretében megvalósítandó, kollégiumi, sport, rekreációs, egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint
kiegészítő funkciókat is magába foglaló beruházások egyes projektelemeire vonatkozó független
mérnök-tanácsadói feladatok ellátására"-Az ajánlattételi határidő előtt felbontani tilos!
3. Az ajánlat benyújtására lehetőség van postán és személyesen munkanapokon 9.30 és 12.00
között, ill. az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.30-tól az ajánlattételi határidő lejáratának
időpontjáig.
4. Csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66.§(2) szerinti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
5. Bontás: dr. Sirály Katalin (FAKSZ lajstromszáma: 00365) I.3. pontban megadott székhelyén.
Ajánlati kötöttség: ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig.
6. Csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) szerinti nyilatkozatot (adott esetben a nemleges
nyilatkozatot).
7. Csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) a) és b) szerinti nyilatkozatot (adott esetben a nemleges
nyilatkozatot).
8. Közös ajánlattétel esetében csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást,
amelyben a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítésért
egyetemleges felelősséget vállalnak és meg kell jelölni a képviseletükre jogosult tagjukat. Egy
dokumentáció átvétele elegendő.
9. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
P.1,P.2,M.1,M.2,M.3
10. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen felhívás II.2.5)
pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli.
Értékelési szempontok és a hozzárendelt súlyszám:
1. Összesített ajánlati ár az Ártáblázat vonatkozásában: 40
2. Szakmai ajánlat (projektszervezet és munkamódszer): 40
3. Szakemberek többlettapasztalata időben és referenciában: 20

Ajánlatkérő az egyes értékelési szempontok tekintetében 0-tól 10-ig ad pontot.
Az 1. értékelési szempont tekintetében a fordított arányosítás, a 2. és a 3. értékelési szempont
tekintetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az ajánlatkérő. Az értékelési
szempontok és az értékelés módszere az ajánlattételi dokumentáció I. kötetét képező Segédletben
kerül részletesen kifejtésre.
11. A részekre történő ajánlattételt ajánlatkérő nem biztosítja, figyelemmel arra a tényre, hogy a
Szerződés tárgyát képező feladatok mind a Kemény Ferenc Program Beruházásait érintik, illetve a
területi összefüggés szakmailag egységes koncepció megvalósítását kívánja meg. A közbeszerzési
tárgy (mérnök szolgáltatások) megrendelése a szerződéses kötelezettségek teljesítése és az egyes
feladatok közötti magas fokú korreláció és összhang, valamint a műszaki felügyelettel érintett
projektek funkcionális egységének biztosítása kizárólag ugyanazon gazdasági szereplővel történő
szerződéskötés útján realizálható. Az utóbb hivatkozott indokok alapján megállapítható, hogy nem
lenne célszerű és kifejezetten a hatékonyságot romboló hatású lenne a közbeszerzési eljárás
részekre bontása.
12. A Kb-i Dok-ok a www.kozbeszerzes.hu-n fellelhető Közbeszerzési Adatbázisból tölthetőek le v.
kérhető a megküldésük a kozbeszerzes@drsk.hu email címen.
13. Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmaz minden a teljesítéssel összefüggésben
felmerült költséget.
Karakterkorlátozás miatt folyt a VI.4.3) rovatban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
Kar.korl.miatt folyt.a IV.1.3) rovatból: A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program,
valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében
szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII.22.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Kormányhatározat) 5. pontja szerint az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős
kormánybiztos feladata, hogy az emberi erőforrások miniszterével, valamint felkérés alapján
Budapest Főváros Önkormányzata és az illetékes kerületi önkormányzatok közreműködésével
gondoskodjon a Kormányhatározat 1. pontjában lehatárolt térségnek - különös tekintettel a Budapest
Diákváros területének - a mestertervét, valamint a telepítési, tájolási, urbanisztikai és közlekedési
viszonyokat, a kötelező és opcionális funkciókat is tisztázó helyszínrajzokat készítő építésziroda
kiválasztásához szükséges nemzetközi tervpályázati eljárás lefolytatásáról, a legjobbnak ítélt
pályaművet készítő pályázóval történő szerződés megkötéséről, a végleges helyszínrajzok
elkészítéséről, valamint a kidolgozott mestertervről 2019. július 31. napjáig. A tervezés folyamata
ezt követően kezdődhet el. A létesítményfejlesztéssel érintett terület nagysága 380.000 nm, mely
nagyságrend mellett az épületek megtervezésére szánt 48 hónap mindenképpen indokolt. Minderre
figyelemmel indokolt a szerződés időtartamát 2022 éven túlnyúló időtartamban, 2023. július 31.
napjáig meghatározni.
Kar.korlátozás miatt folytatás a VI.3) pontból:

14. A foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a Kr. 13. §-ában foglaltak irányadóak.
15. Az Ajánlatkérő nem írja elő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti
eredménytelenségi ok alkalmazását.
16. A jelen Felhívás II.2.7) pontjában a szerződés kezdő időpontjára vonatkozó információ technikai
jellegű.
17. Ajánlatkérő a 322/2015 (X.30.) Kormány rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének
feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
rendelkezzen - különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben - mérnöki tanácsadói
tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 150
millió HUF/káresemény, és legalább 250 millió HUF/kárév.
18. A jelen eljárásban alkalmazásra kerülő 3. sz. értékelési szempontra [Szakemberek
többlettapasztalata időben és referenciában] tekintettel ajánlattevőnek már az ajánlatában be kell
nyújtania azokat az igazolásokat, amelyek alátámasztják az ajánlatban foglalt többlettapasztalatot,
továbbá hogy az M.2.1, M.2.2, M.2.3, M.2.4, M.2.5, M.2.6 alkalmassági minimumkövetelmények
vonatkozásában megjelölésre kerülő szakemberek a nevezett minimumkövetelményeknek
megfelelnek, és erre tekintettel az értékelés során Ajánlatkérő által figyelembe vehetők.
19. Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésébe be kell vonnia a közbeszerzési dokumentumokban
részletesen definiált követelményeknek megfelelő szakembereket (Kulcs-közreműködők). A
szerződés aláírásának feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő az aláírásig rendelkezzen az előírt
Kulcs-közreműködőkkel. Amennyiben a nyertes ajánlattevő az aláírásig nem rendelkezik az előírt
Kulcs-közreműködőkkel, ajánlatkérő e körülményt az ajánlattevő szerződéstől való visszalépésének
minősíti.
20. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumok részét képező fizetési ütemtervben
az egyes közvetlen megrendelések vonatkozásában feltüntetett várható teljes időtartam tájékoztató
jelleggel került meghatározásra. Ajánlatkérő a közvetlen megrendelésben ettől eltérő mértékben is
meghatározhatja az adott közvetlen megrendelés várható időtartamát.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (5705/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: AK06203
Postai cím: Csalogány utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr Kovács Kitti
Telefon: +36 17952849
E-mail: kovacs.kitti@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kifu.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://eljarasok.kifu.gov.hu/ (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:

Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: informatika
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Internet-előfizetés biztosítása az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram kiterjesztéséhez
(WIFI szolgáltatás) - 3
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Internet-előfizetés biztosítása az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram kiterjesztéséhez (WIFI
szolgáltatás) - 3
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Internet-előfizetés biztosítása az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram kiterjesztéséhez
(WIFI szolgáltatás) - 3
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország települései
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: „Internet-előfizetés biztosítása az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram
kiterjesztéséhez (WIFI szolgáltatás) - 3”
A projekt keretében Vállalkozó feladata tervezetten legfeljebb 100 kijelölt településen és vonzáskörzetében
összesen 3100, a programba bevont magánszemély részére vezeték nélküli Internet hozzáférés
(mobilinternet szolgáltatás) biztosítása, üzembe helyezés támogatása, valamint 2018. december 31ig a szolgáltatás működésének biztosítása. A szolgáltatás biztosítása nem lehet 2018. augusztus 31-ét
megelőzően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Adatforgalmi keret kimerülése esetén a lassítást követő érték (Kbit/s) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A 3100 db alapmennyiségen felül Ajánlatkérő további 930 db azonos típusú
szolgáltatás megrendelését kívánja lehetővé tenni megrendelési kötelezettség nélkül. Az opció az
alapmennyiség 30%-a jelen közbeszerzési eljárásban.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

Kbt.53 §(5)bek. A (4) bekezdéstől eltérően az ajánlatkérő az eljárást akkor is eredménytelenné
nyilváníthatja, ha az eljárást megindító felhívásban felhívta a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy
amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az (1)
bekezdésben foglalt határidőt követően bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
valamelyike fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok
fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1)-(2)
bekezdés, 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok
fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.)
Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A 321/2015.
(X.30.) Korm.rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében: A kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a ajánlattevőnek az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében
az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67.
§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek
nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatot nyújt be.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. §
(4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás
lehetőségére.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
• a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
• az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
• -a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
Biztosítékok: A biztosítékok a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos, továbbá a
Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igényekkel kapcsolatban a
Megrendelő részéről felmerülő esetleges követelések kielégítésére szolgálnak.
Teljesítés elmaradásával kapcsolatos biztosíték, jóteljesítési bankgarancia, bankgarancia. A
biztosítékok részletes szabályait a szerződéstervezet VIII. pontja tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása
és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2
Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
A) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb 6 éven
belül megkezdett legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (mobilinternet szolgáltatás) referenciák
ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja)
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• az előfizetők számát (fő),
• a szolgáltatás tárgyát
• az elvégzett szolgáltatás rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek
való megfelelést egyértelműen megállapítható legyen.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 22. § (1) bekezdése
szerinti dokumentumot. A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a
referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6) - (7) bekezdésben, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 19. § (7) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a
formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a
formanyomtatvány IV. részében szereplő alfa szakasz kitöltését anélkül, hogy a IV. rész bármely
további szakaszát ki kellene töltenie Ajánlattevőnek.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében az ajánlattevő vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. részében szereplő alfa
szakaszt köteles kitölteni, anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M1) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)
teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legalább 1 db minimum 500 főre vonatkozó,
szerződésszerűen teljesített, mobilinternet szolgáltatás teljesítésére vonatkozó referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő (AK) előleget nem biztosít.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató a jelen szerződés feltételeinek mindenben
megfelelő és a rendeltetésszerű használatra alkalmas szolgáltatást a 7. számú mellékletben meghatározott
helyszínekre köteles szállítani legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül. Szolgáltató
az eszközöket tételesen adja át, átadás-átvételi bizonylattal Megrendelő vagy megbízottja részére. Szállítási
határidő: a szerződéskötést követő maximum 30 nap. Megrendelő legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor
tájékoztatja Szolgáltatót a teljesítés pontos dátumáról és helyszíneiről
Az ajánlattétel az elszámolás, valamint a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Kötbér: késedelmi, meghiúsulási a szerződésben részletezettek szerint.
A teljesítés elmaradásával kapcsolatos biztosíték és jóteljesítési bankgarancia vagy kötelezvény a
szerződésben részletezettek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/07/17 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökség 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 222. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3)
bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek,
továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban
meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Teljesítés helye:Magyarország területén található maximum 100 település. A szerződés
időtartama, vagy a teljesítés határideje: A szerződés a Megrendelő és a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium közt létrejött Támogatási szerződés módosításának hatálybalépéséről, egyúttal
a szerződés fedezetét biztosító támogatási összeg rendelkezésre állásáról szóló megrendelői
értesítést követő napon lép hatályba, és 2018. december 31-ig marad hatályban.Az ajánlatkérő
a közbeszerzésieljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg gazdálkodó szervezet
alapítását. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 0-10. Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetén a fordított
arányosítás, a 2. értékelési szempont esetén az arányosítás módszere szerint értékeli az egyes
ajánlatok tartalmi elemeit. A pontszám számításának részletes ismertetését a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.Az ajánlattevőnek az ajánlatot
és annak minden mellékletét1eredeti nyomtatott,bekötött példányban valamint1példányCD-npdf
formátumbankell elkészítenie és benyújtania.Folyamatban lévő váltbejegyzési eljárás esetében az
ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott váltbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt66.§(2),(4)-(6)bek
szerinti dokumentumokat,valamint szakmai ajánlatot.Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
aKbt.71.§(6)bek foglalt esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.Az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell a tekintetben,hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtottjelszó nélkül olvasható,de nem
módosítható pdf filepéldánya a papír alapúeredetipéldánnyal megegyezik.Az ajánlathoz csatolni kell
szakmai ajánlatot a műszakileírásban meghatározottak szerint.Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a
tekintetben,hogy jelen közbeszerzési eljárásban megajánlott internet előfizetéshez az adatforgalmi
keret kimerülése esetén mekkora mértékű lassítást alkalmaz.Az ajánlatkérő csak az eljárás
nyertesével kötheti meg a szerződést,vagy-a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése
során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel,ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel
lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek,a szolgáltatás nem osztható oly módon,hogy
az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra,hogy
jelen eljárás során a Kbt.53.§(6)bek foglaltak szerint jár el.A felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó:Szvaratkó Nikolett00712.dr. Csapó Dániel00889.Ajánlatkérő nem alkalmazza
aKbt.75.§ (2)bekezdés e) pontját.Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét,hogy jelen közbeszerzési
eljárás Kbt.53.§(6)bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként indul. Ajánlatkérő felhívja
ajánlattevők figyelmét,hogy a teljesítés kezdő időpontja a közbeszerzési eljárás előzetesen kalkulált
befejezési időpontjának esetleges változásra tekintettel módosulhat.17) Ajánlatkérő megvizsgálta a
részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a szolgáltatás nem osztható
oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a
szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (6092/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: AK06203
Postai cím: Csalogány utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Csapó Dániel
Telefon: +36 17953048
E-mail: kozbeszerzes@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kifu.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://eljarasok.kifu.gov.hu/ (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: AK06203
Postai cím: Csalogány u. 9-11. 125. sz. hivatalos helyiség
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Csapó Dániel
Telefon: +36 17953048
E-mail: kozbeszerzes@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kifu.gov.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Informatika
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség projekt kommunikációs
feladatainak tervezése és teljes körű megvalósítása tárgyában
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség projekt kommunikációs feladatainak
tervezése és teljes körű megvalósítása tárgyában
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 3.013.160.988 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség projekt kommunikációs
feladatainak tervezése és teljes körű megvalósítása tárgyában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

További tárgyak:

79416000-3
79341000-6
79341400-0
79341200-8
79341100-7
79342000-3
79342200-5
79342300-6
79821000-5
79822500-7
39294100-0
79952000-2
92211000-3
92111200-4
92111220-0
92111230-3
92200000-3
92400000-5
79961100-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AK a keretm. alapján a GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001; GINOP-3.1.3-15-2016-00001; GINOP-3.3.2
-16; KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00031; KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050 és „A szőlő és bor ágazat
elektronikus ügyintézési és ellenőrzési rendszerének kialakítása és az elektronikus pincekönyv vezetési
lehetőség biztosítása” megnevezésű az.számú projekt tekintetében felmerülő szolg-ok ellátását kívánja
megrendelni:
Feladatleírás folytatás a IV.4.3)-ban
AK a keretm. alapján verseny újranyitásával egyedi megrendeléseket eszközölhet nettó 3.145.147.531,- Ft
keretösszeg erejéig
AK a keretösszeg 70 %-ának az elköltésére vállal kötelezettséget
AK a keretösszeg és a min vállalás közötti összeg terhére a saját diszkrecionális jogkörében meghozott
döntése alapján fog megrendeléseket eszközölni, a vonatkozó rendelkezések betartásával
AK, amennyiben a Keretösszegből fel nem használt forrása marad, további megrendeléseket is eszközölhet
a keretm. részét képző költségvetésben rögzített tételek felhasználásával.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a létrejövő keretm. alapján:
- nettó 1 184 219 431 Ft összegben tervez médiavásárlási feladatokat megrendelni
- nettó 584 512 505 Ft összegben tervez rend.sz.-i feladatokat megrendelni
AK verseny újranyitása keretében fog legalább egy alkalommal nettó 500.000.000 Ft értékben egyedi
szerződést kötni nyertes ajánlattevőkkel.

AK verseny újranyitása keretében fog legalább egy alkalommal 300 fős rendezvénysz-i feladatok teljeskörű
ellátására irányuló egyedi szerződést kötni nyertes ajánlattevőkkel.
AK verseny újranyitása keretében fog legalább egy alkalommal 135 db sugárzására vonatkozó, országos
lefedettségű kereskedelmi és/vagy közszolgálati televízióban megvalósuló reklám tekintetében és 135
db országos lefedettségű rádióban megvalósuló reklám tekintetében médiavásárlási feladatok ellátására
irányuló egyedi szerződést kötni nyertes ajánlattevőkkel.
AK verseny újranyitása keretében fog legalább egy alkalommal 90 napos médiakampányra vonatkozó
egyedi szerződést kötni nyertes ajánlattevőkkel.
AK médiavásárlási feladatok alatt a 2008.évi XLVIII. tv. 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklámok közzététele
érdekében a 3. § h) pontjában foglalt tevékenység igénybevételét érti
Rend.sz. alatt AK a következőket érti (különösen, de nem kizárólagosan): szabadtéri vagy közterületi
rendezvény (megnyitó, átadási ünnepség, alapkőletétel, lakossági fórum, fogadás, sajtótájékoztató, sajtóháttérbeszélgetés, szakmai konferencia) teljes körű szervezése és lebonyolítása catering szolg-sal együtt
PR és komm-ós feladatok alatt AK a következőket érti (különösen, de nem kizárólagosan): a projekt
nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos kreatív tervezési, gyártási és/vagy megvalósítási feladatai,
az adott kampány megvalósításával és/vagy koordinálásával és/vagy felügyeletével kapcsolatos feladatok,
illetve a kapcsolódó ügynökségi (beleértve a médiavásárlási feladatokat is) szolg-okat
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szakemberek közbeszerzés tárgya szerinti összes szakmai tapasztalata
(hónap) 63
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 3.013.160.988 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 3 / Maximális szám: 5
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Az ajánlati ár értékelési
szempont egyes alszempontjai és
a hozzájuk tartozó súlyszámok az alábbiak:
Tevékenység súlyszám:
Kutatás2
Rendezvény szervezési díjak2
Rendezvény lebonyolítási díjak 4
Technika, berendezés, dekoráció 2
Logisztika1
Vendéglátás 3
Szórólap terje sztés1
Reklámtárgy3
Szakemberek óradíjai1
Strat. tervezés és tanác sadás3
Rádióreklám gyártása3
PR ügynökségi szolg.4
Grafikai tervezési felad atok3
Nyomdai szolgáltatás3
Utazás, szállítás 1
Integrált reklámügynökségi tevékenység2

Integrált reklámügynökségi szolgáltatás 3
Filmgyártás2
Dekorációs és marketing eszközök4
Megyei napilapok ker1
Megyei napilapok TCR2
Országos napilapok ker 1
Országos napilapok TCR3
Heti, kétheti és havi lapok ker2
Heti, kétheti és havi lapok TCR2
Közterület ker2
Közerület TCR3
On-line ker2
On-line TCR4
Rádiók ker2
Rádiók TCR3
Televíziók ke r1
Televíziók TCR4
Egyék kedv. Ker és TCR3
Portál és játékplatform (gamification) tervezés4
Nemzetközi online hirdetési felületek TCR kampányok esetén 3
Nemzetközi nyomtatott sajtó hirdetési felületek TCR kampányok esetén 3
Nemzetközi televíziós hirdetési felületek TCR kampányok esetén 3
AK a fenti adatokat azért tünteti fel a jelen pontban, mert a hirdetményfeladó rendszerben
alkalmazott terjedelmi korlátok máshol ezt nem teszik lehetővé.
___________
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
AK a Kbt. 82 § (5) bekezdése szerinti objektív szempontok szerinti rangsorolást a részvételi felhívás
feladásától visszafelé számított 3 éves (36 hónap) időtartamon belül, szerződésszerűen teljesített
és megvalósított, kommunikációs kampány tervezési referenciák darabszáma alapján végzi el. AK
kizárólag azon referenciákat veszi figyelembe, amelyek keretében a részvételre jelentkező legalább
6 hónapon keresztül megvalósuló kommunikációs kampányt tervezett, és országos lefedettségű
kereskedelmi és/vagy közszolgálati televíziós hirdetést is alkalmazott.
AK a kommunikációs kampány tervezési feladatok ellátása alatt az alábbi tevékenységet érti:
- Kommunikációs kampánystratégia készítése,
- A kampány kommunikációs üzeneteinek megfogalmazása,
- Országos ATL, BTL, TCR és TTL kampány részletes tervének, média stratégiájának elkészítése,
- Kampány grafikai elemeinek / arculatának kidolgozása,
- Kampány média-mix-ének kidolgozása,
- Kampány rendezvénysorozatának kidolgozása.
Amennyiben a fentiekben található rangsorolás alapján két vagy több részvételre jelentkező esetén
egyenlő ranghely alakulna ki, úgy AK azt a részvételre jelentkezőt sorolja kedvezőbb helyre, akinek
a rangsorolási szempont szerinti referenciái (azaz a kommunikációs kampány tervezési feladatok)
ellenszolgáltatásának az összértéke magasabb.
Az AK felhívja a figyelmet arra, hogy a rangsorolásnál kizárólag azokat a referenciamunkákat
veszi figyelembe, amelyek megfeleltek a részvételi felhívás és a Kbt. által elő írt formai és tartalmi
követelményeknek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére bemutatott referenciáját a Kbt. 82 § (5)
bekezdése szerinti objektív szempontok szerinti rangsorolás tekintetében nem mutathatja be, illetve
azt AK nem veszi figyelembe.
Az AK ajánlattételi felhívást csak az első 5 helyen rangsorolt részvételre jelentkezőnek küld.
AK felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 82 § (5) bekezdése alapján a rangsorolásra
vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti igazolást kéri
benyújtani az ott meghatározottaknak megfelelően. AK felhívja részvételre jelentkezők figyelmét,
hogy a Kbt. 69 § (8) bekezdése alapján a meghatározott keretszámot meghaladó részvételi
jelentkezés benyújtása esetén, az AK köteles már a részvételi jelentkezések bírálata során a
Kbt. 69 § (4) bekezdés szerinti igazolásokat bekérni, és a részvételi szakasz eredményét ezek
figyelembevételével megállapítani.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001;
GINOP-3.1.3-15-2016-00001; GINOP-3.3.2 -16; KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00031;
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050, A szőlő és bor... ; tám.intenitás:100% (minden esetben)
II.2.14) További információ:
AK jelen részajánlattételt nem biztosít. Olyan KM jön létre, amelyben részes vállalkozók verseny újranyitását
követően egyedi szerz-ket kötnek AK-vel. AK szerint a KM tárgyát képező rendsz.-i, PR és komm. feladatok
ellátása során fontos, hogy ezek egymásra tekintettel kerüljenek ellátásra úgy, hogy az egyes feladatokat a
nyertes AT a megfelelő sorrendben lássa el.
Folytatás a IV.4.3)-ban
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet
részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti
kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Részvételre jelentkezők az előírt kizáró okokat az alábbi jogszabályhelyekben foglaltaknak
megfelelően kötelesek igazolni:
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes
európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolni
a kizáró okok fent nem állását.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ban (kivéve a 4. § (2)
bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában
az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésének hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §
(4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy
nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolása tekintetében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások
is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós.
Az előírt kizáró okokkal kapcsolatos részletes információk a közbeszerzési dokumentumok általános
részének 9. pontjában kerülnek meghatározásra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1 - P.3. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében,
valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a részvételre
jelentkező részvételi jelentkezésében köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott részvételre
jelentkezőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést,
a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire is figyelemmel.
Részvételre jelentkezőknek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 19. § -a szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.

A gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmények igazolási módja részletesen a
közbeszerzési eljárás részvételi szakasza tekintetében összeállított közbeszerzési dokumentumok
általános részének 10 pontjában kerül kifejtésre.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. A részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben
nem rendelkezik összesen minimum nettó 500.000.000,- Ft teljes és nettó 250.000.000,- Ft
közbeszerzés tárgya (rendezvényszervezési és / vagy PR és / vagy kommunikációs és / vagy
médiavásárlási feladatok ellátása) szerinti árbevétellel a felhívás feladásának napját megelőző utolsó
három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben.
P.2. A részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben bármelyik pénzügyi intézménynél vezetett
számláján a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás
(sorbaállítás) fordult elő.
P.3. A részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben a felhívás feladásának napját megelőző utolsó
3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a saját, vagy jogelődje szerinti beszámolói alapján adózott
eredménye egynél több üzleti évben negatív volt.
Ha a részvételre jelentkező nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt
üzleti évre vonatkozó beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor
alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (rendezvényszervezési és /
vagy PR és / vagy kommunikációs és / vagy médiavásárlási feladatok ellátása) származó - általános
forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el a nettó 250.000.000,- Ft-ot [321/2015. (X. 30.)
Korm.rendelet 19. § (2) bekezdés].
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1-M.2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében,
valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a részvételre
jelentkező részvételi jelentkezésében köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott részvételre
jelentkezőknek az alábbiak és a közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint kell
igazolniuk az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire is
figyelemmel.
A részvételre jelentkezőknek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 21. § (3) bekezdésének rendelkezései, továbbá 22. § -ának rendelkezései szerint
kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.
A műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmények igazolási módja részletesen a
közbeszerzési eljárás részvételi szakasza tekintetében összeállított közbeszerzési dokumentumok
általános részének 10 pontjában kerül kifejtésre.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező amennyiben
nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap):
M.1.1. legalább 1 db olyan referenciával, amelynek tárgya médiavásárlási feladatok ellátására
irányult és folyamatos fél éves (6 hónapos) időszakban
- legalább összesen 100 darab reklám sugárzására vonatkozó, országos lefedettségű kereskedelmi
és/vagy közszolgálati televízióban megvalósuló, valamint
- legalább összesen 100 darab reklám sugárzására vonatkozó országos lefedettségű rádióban
megvalósuló
médiavásárlást valósított meg.
M.1.2. legalább 1 db olyan referenciával, amelynek tárgya rendezvényszervezési feladatok
teljeskörű ellátására irányult (azaz az ellátott tevékenység kiterjedt a tervezéssel, előkészítéssel,
megvalósítással és zárással kapcsolatos feladatokra egyaránt), és amely referencia keretében
szervezett rendezvényen legalább 225 fő látogatót vett részt.
M.1.3. legalább 1 db olyan referenciával, amelynek tárgya, PR, médiatervezési és -vásárlási, grafikai
tervezési, nyomdai gyártási és rendezvényszervezési feladatokat ellátása volt, amely feladatok
mindegyike ugyanazon projekthez kapcsolódóan került kifejtésre.
A részvételi felhívás feladását megelőző 3 évet (36 hónapot) ajánlatkérő a Kbt. 48. §-ban rögzített
határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. §
(3a) bek a) pontjának figyelembevételével.
M.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés
teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M.2.1. 1 fő stratégiai vezetői feladatokat ellátó személy, aki felsőfokú végzettséggel és legalább 5
éves szakmai gyakorlattal rendelkezik PR és/vagy médiatervezési és/vagy rendezvényszervezési
tevékenységhez kapcsolódó stratégiakészítési feladatok ellátása vonatkozásában.
M.2.2. 1 fő PR menedzser, aki felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal
rendelkezik PR vagy kommunikációs feladatok ellátása vonatkozásában.
M.2.3. 1 fő rendezvényszervező, aki felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal
rendelkezik rendezvényszervezési feladatok ellátása vonatkozásában,
M.2.4. 1 fő médiatervező és -vásárló, aki felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves szakmai
gyakorlattal rendelkezik médiatervezési és -vásárlási feladatok ellátása vonatkozásában.
M.2.5. 1 fő kreatív vezető, aki felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal
rendelkezik PR és rendezvényszervezési tevékenységhez kapcsolódó grafikai tervezési és gyártási
feladatok tervezése és koordinálása vonatkozásában.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz AZ ÁTFEDÉS NEM MEGENGEDETT.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy
- a PR, rendezvényszervezési, médiavásárlási és a grafikai tervezési feladatokat ellátó teljes
szervezet szakmai vezetését (M.2.1), továbbá
- a PR, rendezvényszervezési, médiavásárlási és a grafikai tervezés előkészítési feladatainak
szakterületenkénti szervezet munkájának koordinálását és felügyeletét (M.2.2-M.2.5)
kizárólag részvételre jelentkező (vagy közös részvételre jelentkezők) láthatja(ák) el a Kbt. 65. § (10)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is
megfelelhetnek [Kbt. 65. § (6)]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő
szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt
biztosítékokat:
- Késedelmi kötbér
- Meghiúsulási kötbér
- Előleg-visszafizetési biztosíték
- Jótállás
- Mulasztási kötbér (ajánlattételre, illetve szerződéskötésre)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás útján teljesíti az ellenszolgáltatást.
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- Ptk.;
- Kbt.;
- 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: 2018/07/19 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 105.§ (2) bek c pontja szerinti eljárás lefolytatására irányul.
2. AK a KM 2. részében eltérő értékelési szempontokat alkalmaz.
3. A RJ felbontásának időpontja: 2018.05.14. napja 12:00 óra, helye a felhívás I.3. pontja szerint. A
jelentkezések felbontása a Kbt. 68. § (3) és (5) bek. szerint történik.
4. Az eljárásban való részvétel az ajánlattételi szakaszban ajánlati biztosíték adásához kötött.
- Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000,- Ft
- A befizetés helye: vagy az AK fizetési számlaszáma: 1027 Budapest, Csalogány u. 9.-11. és
10032000-00289421-00000000

- Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték
rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás
esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló
bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. További részleteket a közbeszerzési dokumentumok
tartalmaznak.
5. AK a Kbt.35.§(8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás
vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes AT(k) a szerződés teljesítését külön erre a
célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.
6. AK előírja, hogy a RJ-ben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részeit, amelynek
teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt és a RJ benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (Kbt. 66. § (6)
bekezdés). ATk ezt a nyilatkozatot nemleges tartalommal is kötelesek benyújtani.
7. AK a KH útmutatója alapján (amely a KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) az 1.
részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. ba.), a 2.részszempont esetében
az egyenes arányosítás (1. melléklet A. 1. bb.) módszerét alkalmazza. Az értékelés során adható
pontszám: 0-10. AK az értékelési szempontok értékelése során a következő kisegítő szabályt
alkalmazza: amennyiben bármely AT a 2. értékelési szempont vonatkozásában 0 (azaz nulla) értékű
megajánlást tesz (azaz a többlet szakemberek tekintetében nem határoz meg legalább 1 hónap
többlettapasztalatot), úgy az adott értékelési szempontra 0 pontot kap.
8. AK valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ATk jegyzékéhez
képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).
9. AK azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését
írásban jelzi. Az érdeklődéssel egyidejűleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma
alkalmazása során használható e-mail címet, amelyre az AK a Kbt. -ben előírt tájékoztatásokat küldi
az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
10. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott
kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, ill. a Ptk. rendelkezései megfelelően
irányadóak.
12. FAKSZ: Dr. Pongor Dániel Lajstromszám: 00314; Tarman Renáta lajstromszám: 01040
13. Több nyertes AT esetén megtörténhet, hogy egyikük hibás v. késedelmes teljesítése a másik
feladat ellátását is gátolná, és a dominó-effektus AK számára időveszteséggel járna, és ez a
projekt sikeres megvalósítását is veszélyeztetné. A nagy értékű uniós projektek tájékoztatási és
nyilvánossági feladatainak „egykapus” (egy szervezeten belül történő) kezelése hatékonyabb kommt tesz lehetővé a projekt fókuszcsoportjainak irányába.
14. Rövidítések: Ajánlatkérő:AK; Ajánlattevő:AT; Rendezvényszervezés: Rend.sz;
Azonosítószám:Az.szám; Kommunikáció:Komm.; Szolgáltatás:Szolg; Keretmegállapodás:KM;
Részvételi jelentkezés:RJ
A szerződés kezdő időpontja kizárólag a hirdetmény feladhatóságának érdekében került
meghatározásra, ennek időpontja a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat.
15. AK a IV.2.6) pontban a 2 hónap alatt 60 napot ért.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:

E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a
szerint
II.2.4) pont folytatása:
Feladatleírás
Komm-ós stratégiai tervezést és tanácsadást, amely magába foglalja:
- komm-ós stratégia alkotást, valamint ad hoc komm-ós stratégiai tervek kidolgozását,
- marketing és komm-ós tanácsadást,
- országos ATL, BTL, TCR, TTL és PR és social média kampány részletes tervének, média és
tartalom stratégiájának elkészítését,
- kampánytervek kidolgozását,
- a kampányok hatásfokának komplett mérésére szolgáló módszertan elkészítését.
Integrált reklámügynökségi feladatokat, amely magába foglalja:
- kreatív tervek és koncepciók kidolgozását,
- reklámkampány tervezését, teljes körű kampánymenedzsmentet,
- az országos lefedettségű és helyi jelentőségű média-megjelenésekhez szükséges komm-ós
tartalmak, reklámok tervezését, előkészítését,
- ATL, BTL, TCR, TTL és PR és social média kampány részletes tervének, média és tartalom
stratégiájának elkészítését.
Online komm-ós és közösségi média szolgok ellátását, amely magába foglalja:
- online komm-ós stratégia kidolgozását és lebonyolítását,
- teljes körű kampánymenedzsmentet: online tervezést, banner-kampányok megvalósítását,
- közösségi médiamenedzsmentet,
- keresőmotor optimalizálást,
- honlap tervezését és gyártását, programozást,
- applikáció- és játékfejlesztést,
- tartalommenedzsmentet, márkafejlesztést,
- web analitikát
Grafikai tervezés, amely magába foglalja:
- arculattervezést,
- arculati kézikönyv készítését, kiadványok, komm-ós eszközök és anyagok tervezését és
szerkesztését.
PR ügynökségi szolgokat, amely magába foglalja:
- PR stratégia készítését,
- sajtókapcsolatok, sajtómenedzsment megvalósítását,
- közszereplésekhez kapcsolódó komm-ós tevékenységek tervezését és lebonyolítását, szövegírást
(cikkek, web tartalmak, egyedi honlapok cikkeinek írása, PR cikkek írása és megjelenésüknek
generálása),
- sajtófigyelés,
- online PR megjelenések generálása
Rendezvénysz-i szolgokat, amely magába foglalja
- rendezvényhelyszín biztosítása,
- sajtónyilvános események szervezése és lebonyolítása,
- konferenciaszervezés és lebonyolítás,
- rendezvények teljes körű szervezését, lebonyolítását
- rendezvények szervezéséhez szükséges technika biztosítását,
- rendezvények lebonyolításához szükséges személyzet biztosítását
- catering biztosítását.
A komm-ós feladatok ellátását megalapozó kutatási feladatok ellátása, amely magába foglalja:
- az egyes kutatások teljes körű tervezését és lebonyolítását, elemzését, kiértékelését;
- kvantitatív és kvalitatív kutatások lefolytatását és kiértékelését,
- online, telefonos és személyes megkérdezések teljes körű menedzselését,
- közvélemény- és marketingkutatást, hatékonyságmérést.
Gyártási tevékenység, amely magába foglalja valamennyi komm-ós tevékenységhez kapcsolódó
gyártási feladat megvalósítását, kiemelten:
- film-, videó- és hanganyagok gyártását,
- a nyomtatási anyagok előkészítését,

- nyomdai tevékenységek elvégzését
- professzionális fotódokumentáció készítését
- marketing és komm-ós eszközök gyártását,
- installációk műszaki tervezését és legyártását.
Médiaügynökségi feladatokat, amely magába foglalja:
- teljes körű, médiatervezést,
- médiamix készítését,
- médiavásárlások megvalósítását,
- média-megjelenések dokumentálását
II.2.13) pont folytatása:
A szőlő és bor ágazat elektronikus ügyintézési és ellenőrzési rendszerének kialakítása és az
elektronikus pincekönyv vezetési lehetőség biztosítása; tám.intenitás: 100% (minden esetben)
II.2.14) pont folytatása:
Több nyertes AT esetén megtörténhet, hogy egyikük hibás v. késedelmes teljesítése a másik feladat
ellátását is gátolná, és a dominó-effektus AK számára időveszteséggel járna, és ez a projekt sikeres
megvalósítását is veszélyeztetné. A nagy értékű uniós projektek tájékoztatási és nyilvánossági
feladatainak „egykapus” (egy szervezeten belül történő) kezelése hatékonyabb komm-t tesz lehetővé
a projekt fókuszcsoportjainak irányába.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (6373/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK18459
Postai cím: Than Károly utca 3-5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Prieszol Eszter
Telefon: +36 13715928
E-mail: prieszol.eszter@kti.hu
Fax: +36 12055951
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kti.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kti.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: letoltes.cordict.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CORDICT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Attila út 79. I. em. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Gergely
Telefon: +36 17927404
E-mail: fodor.gergely@cordict.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cordict.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.cordict.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CORDICT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Attila út 79. I. em. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Gergely
Telefon: +36 17927404
E-mail: fodor.gergely@cordict.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cordict.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.cordict.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az IKOP-3. 1.0. -15-2017-00014 azonosítószámú, és az IKOP-3.2.0-15-2017-00028
azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges szakértői kompetenciák biztosítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71621000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés „Az IKOP-3. 1.0. -15-2017-00014 azonosítószámú, ,,A személyszállítási
közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas tájékoztatási jegyértékesítési és
forgalomirányítási rendszerek fejlesztése" című kiemelt projekt és az IKOP-3.2.0-15-2017-00028
azonosítószámú „A személyszállítási köz szolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas
tájékoztatási jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése" című kiemelt projekt
megvalósításához szükséges szakértői kompetenciák biztosítására vonatkozóan
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok

valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Az IKOP-3. 1.0. -15-2017-00014 azonosítószámú, és az IKOP-3.2.0-15-2017-00028
azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges szakértői kompetenciák biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71241000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Than Károly utca 3-5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ajánlattevő feladata a Helyközi Közlekedés Információs Rendszerének (HKIR) informatikai megvalósítása
során a megrendelő szakmai támogatása. A szakértői-tanácsadói tevékenysége során, az Ajánlattevő az
elkészítendő, felülvizsgálandó dokumentumok és megbeszélések révén segítse a tervezési, előkészítési
tevékenységeket, támogassa a fejlesztés folyamatát és a projekt lezárását. A következő tevékenységek
megvalósításával:
T1: Közszolgáltatás működési eljárásrend kialakítása
T1.1. Nemzetközi és hazai benchmark a személyszállítási közszolgáltatás működési eljárásrendjére
T1.2. Jogszabályi környezet vizsgálata és szabályozási javaslatok készítése
T1.3. Értékesítési és működtetési rendszer vizsgálata
T1.4. A közszolgáltatás megrendelésének eljárásrendje
T1.5. A közszolgáltatás teljesítésének eljárásrendje
T1.6. Az ITS fejlődési rendszerének biztosítása
T2: Projektmenedzsment támogatás és műszaki szakértői feladatok
T2.1. Projektmenedzsment támogatás
T2.1.a) Projektiroda kialakítása, Projekt Alapító Dokumentum (PAD), projekt működési rend
T2.1.b) A projekt stratégiai célokhoz történő illeszkedésének biztosítása
T2.1.c) Projekt végrehajtás követésének támogatása
T2.1.d) A projekt termékek mennyiségi és minőségi vizsgálata
T2.1.e) Tesztelés adminisztratív és szakmai támogatása
T2.1.f) Oktatáshoz kapcsolódó tevékenységek támogatása
T2.1.g) Éles indulás előkészítésének támogatása
T2.1.h) Projektzáráshoz kapcsolódó feladatok ellátása
T2.1.i) Projektadminisztráció támogatása
T2.2. Műszaki-szakmai szakértői feladatok
T2.2.a) A projektmenedzsment feladatok műszaki szakértői támogatása
T2.2.b) A projekt egyes technológiai elemei megtervezésének, kialakításának és alkalmazásba vételének
támogatása
T2.2.c) Technológiai és architekturális tárgyú feladatok
T2.3. Rendszerelemzői és szervezői feladatok
T2.3.a) A projektmenedzsment feladatok rendszerelemzői és szervezői szakértői támogatása
T2.3.b) Rendszerelemzői és szervezői javaslatok megfogalmazása a HKIR fejlesztői számára jelen munka
eredményei alapján
T2.4. Átadás-átvételi eljárások támogatása
T2.4.a) Átadás-átvételi forgatókönyvek és jegyzőkönyvek készítése
T2.4.b) Megrendelői szempontok képviselete az átadás-átvételi eljárásokban
Az egyes feladatokhoz kapcsolódóan a következő eredménytermékek készítése szükséges:
• A T1. feladatban valamennyi részfeladat tárgyában önálló jelentés készítése, a tevékenységek
folytatásához szükséges megbeszéléseken való részvétel
• A T2. feladatban emlékeztetők, státuszriportok, pénzügyi kimutatások, véleményezett eredménytermékek
és dokumentációk, szakértői javaslatok, döntés-előkészítő anyagok, naprakész feladatlista, döntési lista,
kockázati lista, átadás-átvételi forgatókönyvek, jegyzőkönyvek, egyes részfeladatok tárgyában önálló

dokumentumok készítése (oktatási terv és oktatási anyagok, oktatási jegyzőkönyvek, tesztelési terv,
tesztjegyzőkönyvek, egyéb teszteléshez kapcsolódó dokumentumok, implementációs terv, üzembe állítási
terv), egyéb, Ajánlatkérő által igényelt dokumentumok
A tevékenységeket a következő mérföldkövekben, az alábbi résztevékenységek végzésével,
részeredmények kidolgozásával kell ellátni (2018.06.30-i szerződéskötést feltételezve):
M1: Projektszervezet kialakítása és benchmark felmérések elvégzése, szerződéskötést követő 45 nap,
legkésőbb 2018.08.15.
T1.1., T1.3., T2.1.a)
M2: Eljárásrend kialakítás, szerződéskötést követő 75 nap, legkésőbb 2018.09.15.
T1.2., T1.4., T1.5.,
M3: Projekt tervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása, 2018.09.30.
M4: Projekt megvalósításhoz kapcsolódó feladatok ellátása, 2018.12.31.
M5: Oktatások előkészítése és lebonyolítása, 2019.02.28.
T2.1.f)
M6: Tesztelés előkészítése és lebonyolítás, 2019.05.30.
T2.1.e)
M7: Éles indulás előkészítése, 2019.06.15.
T2.1.g)
M8: Projektzárás, 2019.06.30.
T2.1.h)
Az egyes mérföldkövekhez fel nem sorolt tevékenységek végzése, eredménytermékek készítése folyamatos
feladat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1 A felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakember
többlet szakmai tapasztalata (max. 24 hónap) 2
2 2.2. A felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott személyi állomány többlet
létszáma (maximum 2 fő) 2
3 2.3. A felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott személyi állomány többlet
létszáma (maximum 2 fő) 2
4 2.4. A felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakember többlet közösségi
közlekedésfejlesztési informatikai rendszer bevezetésére vonatkozó szakmai tapasztalata (max 24
hónap) 2
5 2.5. A felhívás III.1.3) pontjának M/2.5. pontjában meghatározott szakember többlet projekt
menedzsment iroda kialakítására és működtetésére vonatkozó szakmai tapasztalata (maxi 24
hónap) 2
6 2.6. A felhívás III.1.3) pontjának M/2.5. pontjában meghatározott projektvezetői tanúsítványának
fajtája 2
7 3. Szakmai ajánlat megfelelősége 28
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.1.0.-15-2017-00014; IKOP3.2.0-15-2017-00028
II.2.14) További információ:
Az eljárás tárgyát képező egységes közlekedési know-how elkészítése érdekében egymásra épülő
munkafázisok megvalósítása szükséges ezért a közbeszerzési eljárás műszaki tartalma nem megosztható,
melyre tekintettel a részekre történő ajánlattétel, sem műszaki sem gazdasági szempontból nem indokolt,
ajánlattevő a részekre történő ajánlattételt nem teszi lehetővé.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike
fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban, mint „Kr.”) 4. § (1) szerint az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (a továbbiakban, mint „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §ában említett kizáró okok hiányát.
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt
megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését,
hogy a Kbt. 69. § (4) szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt.
69. § (11) szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló
nyilatkozatot.
A Kr. 15. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában
részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A Kr. 15. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában
részt nem vevő alvállalkozók vonatkozásában csak nyilatkozni köteles a kizáró okok fenn nem
állásáról a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. fejezetében foglaltaknak
megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra és 74. § (1)-re, továbbá a Kr. 1-8., 10. és 12-16. §okra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek
való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt.
67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az
alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is
figyelemmel:

P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő
nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt
üzleti év közbeszerzés tárgyából (személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos benchmark
kutatás készítési tevékenységből, és/vagy személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos
eljárásrend és szabályozás kialakításával kapcsolatos szakértői tevékenységből, és/vagy
személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos intelligens közlekedési rendszerekkel (ITS)
kapcsolatos szakértői tevékenységből, és/vagy személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos
informatikai fejlesztéshez kapcsolódó műszaki- és projektmenedzsment szakértői közreműködésből)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző
utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége
megkezdése óta eltelt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya (személyszállítási
közszolgáltatással kapcsolatos benchmark kutatás készítési tevékenységből, és/vagy
személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos eljárásrend és szabályozás kialakításával
kapcsolatos szakértői tevékenységből, és/vagy személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos
intelligens közlekedési rendszerekkel (ITS) kapcsolatos szakértői tevékenységből, és/vagy
személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos informatikai fejlesztéshez kapcsolódó műszaki- és
projektmenedzsment szakértői közreműködésből) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt
összeget.
A P/1. alkalmassági követelmény esetében irányadók a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3),
(5), (7) és (10) bekezdései is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a
jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év
összességében a közbeszerzés tárgyából (személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos
benchmark kutatás készítési tevékenységből, és/vagy személyszállítási közszolgáltatással
kapcsolatos eljárásrend és szabályozás kialakításával kapcsolatos szakértői tevékenységből, és/
vagy személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos intelligens közlekedési rendszerekkel (ITS)
kapcsolatos szakértői tevékenységből, és/vagy személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos
informatikai fejlesztéshez kapcsolódó műszaki- és projektmenedzsment szakértői közreműködésből)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 300.000.000,- HUF
összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek
való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges
benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes adatok megadását
nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a jelen felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése.
A Kr. 22. § (1) bekezdésének alapján
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve
nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa
adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatának csatolása szükséges.
Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a szerződést
kötő másik fél neve és székhelye, a szolgáltatás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdés és
befejezés időpontja év/hónap/nap pontossággal), az ellenszolgáltatás összege (megadva a teljesítés
%-os mértékét), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon
kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen
megállapítható legyen [figyelemmel a Kr. 22. § (5)-re is].
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 21. § (1a) bekezdésére és 21/A. §-ára

M/2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak
a szakembereknek a nevét, végzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt
alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével -, akiket be kíván vonni
a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű
másolatban történő benyújtásával, a gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának
benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább
az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia,
továbbá tartalmaznia kell a szakember munkáltatóját az ajánlattételi határidő időpontjában.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai
tapasztalatába. Csatolni szükséges a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozatát.
Amennyiben az M/2.2 pont tekintetében bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a
szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt jogosultság létét a
névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásban (elvárás olyan adattartalom
megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi)
Amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető
a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai
gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum
egyszerű másolata nyújtandó be.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az M/1 és M/2. alkalmassági
minimumkövetelményeket olyan alapvető fontosságú feladatok tekintetében előírt alkalmassági
minimumkövetelményeknek tekinti, melyek esetében előírja, hogy ezeket kizárólag ajánlattevő,
vagy közös ajánlattevő végezheti, kapacitást nyújtó szervezetek bevonására ajánlattevőknek nincs
lehetősége.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő az Ajánlattevő,
amennyiben az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) nem
rendelkezik
M/1.1) legalább 1 db, legalább nettó 145 millió forint összértékű, személyszállítási közszolgáltatás
megrendelői folyamataival kapcsolatos szakértői tevékenység végzésével kapcsolatos referenciával,
ami kiterjedt a teljes megrendelő oldali folyamat menedzsmentjére, intelligens közlekedési
rendszerek alkalmazására, EU jogszabályi követelményeknek való megfelelés vizsgálatára és
szolgáltatások összehangolására;
M/1.2) legalább 1 db, legalább nettó 10 millió forint összértékű személyszállítási közszolgáltatással
kapcsolatos összehasonlító benchmark felmérés elvégzésére irányuló feladatok végzésére
vonatkozó referenciával, amely kiterjedt a működési folyamatok és szabályzatok, valamint a
finanszírozási rendszer vizsgálatára is
M/1.3) legalább 1 db, intelligens közlekedési rendszerekkel (ITS) kapcsolatos országos stratégia
készítésével kapcsolatos szakértői tevékenység végzéséről szóló referenciával;
intelligens közlekedési rendszerek alatt ajánlatkérő a következőt érti (ITS, intelligent transport
systems): minden olyan közlekedést támogató rendszer, amely számítástechnikai és/vagy
telematikai, smart eszközökkel, rendszerekkel fokozza a közlekedés hatékonyságát, biztonságát és
gazdaságos üzemeltethetőségét.
M/1.4) legalább nettó 145 millió forint értékű, közösségi közlekedésfejlesztési célú informatikai
rendszerfejlesztéshez és -bevezetéséhez kapcsolódó projekt műszaki- és projektmenedzsment
szakértői támogatására vonatkozó referenciával.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M/2.1) legalább 1 fő államilag elismert felsőfokú végzettségű közgazdász szakemberrel, aki
legalább 36 hónap projektvezetői gyakorlattal rendelkezik a személyszállítási közszolgáltatással
kapcsolatos benchmark készítési, megrendelői folyamatokkal, folyamatfejlesztéssel, szabályozással
kapcsolatos szakértői feladatok ellátásában, emellett részt vett intelligens közlekedési rendszerekkel
(a továbbiakban: ITS) kapcsolatos projekt megvalósításában;
M/2.2) legalább 1 fő államilag elismert felsőfokú végzettségű közlekedés mérnök szakemberrel,
aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. szerinti „KÉ-K” jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és gyakorlattal, továbbá aki legalább 36 hónap gyakorlattal rendelkezik
személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos benchmark készítési, megrendelői folyamatokkal,
folyamatfejlesztéssel, szabályozással kapcsolatos szakértői feladatok ellátásában, valamint ITS-sel
kapcsolatos szakértői feladatok végzése területén;
M/2.3) legalább 1 fő államilag elismert felsőfokú végzettségű jogász végzettségű szakemberrel,
aki jártas Európai Uniós joganyagok értelmezésében, adaptálásában, és legalább 36 hónap
gyakorlattal rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti összehasonlító elemzések készítése,

működési folyamatok kialakítása és szabályozása területen, emellett ITS-sel kapcsolatos szakmai
tapasztalattal is rendelkezik;
M/2.4) legalább 1 fő államilag elismert felsőfokú közgazdász végzettséggel, projektvezetői
gyakorlattal rendelkező szakember, aki legalább 5 éves olyan szakmai tapasztalattal rendelkezik,
amely informatikai rendszer előkészítését, vagy tervezését, vagy megvalósítását támogatta,
amelyből 36 hónap ITS-sel kapcsolatos közösségi közlekedésfejlesztési informatikai rendszer
bevezetésére vonatkozik.
M/2.5) legalább 1 fő államilag elismert felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki
rendelkezik projektvezetői módszertani tudást igazoló tanúsítvánnyal, emellett rendelkezik
legalább 36 hónap projekt menedzsment iroda kialakítási és működtetési tapasztalattal és jártas
módszertanok kialakításában, bevezetésében, működési folyamatok átalakításában és rendelkezik
szervezetfejlesztési tapasztalattal.
Egy szakember több pozícióra nem jelölhető, kivéve az M/2.1 és M/2.5. pozíciókat, melyekre egy
szakember jelölhető
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.Késedelmi kötbér késedelmes naponta az adott mérföldkőhöz rendelt nettó megbízási díj 0,25%-a,
legfeljebb nettó Megbízási díj 10%-a.
2. Igényelhető előleg mértéke: 50%; előleg-visszafizetési biztosíték adáshoz kötötten.
3. Fizetési mérföldkövek; részszámla benyújtásának lehetősége:
M1 - Projektszervezet kialakítása és benchmark felmérések elvégzése 25%
M2 - Eljárásrend kialakítás 30%
M3 - Projekt tervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása 15 %
M4 - Projekt megvalósításhoz kapcsolódó feladatok ellátása 10%
M5 - Oktatások előkészítése és lebonyolítása 5%
M6 - Tesztelés előkészítése és lebonyolítása 5%
M7 - Éles indulás előkészítése 5%
M8 - Projektzárás 5%
4. Teljesítési biztosíték: nettó ajánlati ár 5%-a
5. A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF.
6. A kifizetés során a Ptk. 6:130.§(1)-(2), a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek. és a 272/2014. (XI.5.) Kr., valamint a
2017. évi CL. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.
7. Finanszírozási mód: utófinanszírozás, támogatás intenzitása: 100%
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/07/20 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: a CORDICT Kft. székhelye, 1012
Budapest, Attila út 79. I. em. 7.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71.§(6) szerinti esetben újabb hiánypótlást nem rendel el.
2. Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.
A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot:
Az 1. számú „Ajánlati ár” értékelési szempont tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója
„az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az
ajánlatok elbírálásáról” (Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”)
III.A.1.ba) pontja szerinti arányosság.
A 2. számú szakértői állományra vonatkozó értékelési részszempontok tekintetében:
A 2.2. és 2.3 és 2.6 értékelési alszempontok tekintetében az abszolút pontkiosztás; a 2.1; 2.4 és
2.5 alszempontok tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám,
2016. december 21.) - 1. sz. melléklet A.1.b) pontjának bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás
képletével történik;

A 3. számú „Szakmai ajánlat” tekintetében az abszolút pontkiosztás és Közbeszerzési Hatóság
2016.12.21-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) III.A.1.bb) pontja szerinti arányosság együttes
alkalmazásával.
A megajánlás alátámasztására csatolandó dokumentumok köre az ajánlati dokumentációban kerül
kifejtésre.
3. Az alkalmasság jelen felhívásban előírt feltételei és igazolási módjai a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak.
4. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az
ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték mértéke 5 millió
HUF. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
5. A Kbt. 35.§(8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
6. Az „Ár” szempont esetében a nettó vállalkozási díjat (nettó HUF) vizsgálja ajánlatkérő.
7. A 14/2016.(V.25.) MvM r.6.§(7) szerinti adat: dr. Panácz István, Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó azonosítószáma 00037
8. Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pontját.
9. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára 500 millió HUF/év és 250 millió HUF/
kár limitű Közlekedési projektek előkészítésére, projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozó
felelősségbiztosítást kötni a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
10. Ajánlatkérő a teljesítés napokban meghatározott időtartama tekintetében, előadja, hogy a
szerződés annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba, és a 365 nap naptári napokban
értendő. tervezetten 2018.06.30-2019.06.30
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (6377/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK18459
Postai cím: Than Károly utca 3-5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Prieszol Eszter
Telefon: +36 13715928
E-mail: prieszol.eszter@kti.hu
Fax: +36 12055951
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kti.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kti.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: letoltes.cordict.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CORDICT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Attila út 79. I. em. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Gergely
Telefon: +36 17927404
E-mail: fodor.gergely@cordict.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cordict.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.cordict.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CORDICT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Attila út 79. I. em. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Gergely
Telefon: +36 17927404
E-mail: fodor.gergely@cordict.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cordict.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.cordict.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által megvalósításra kerülő 2017. évi közúti
közlekedésbiztonsági feladatok megvalósításához kapcsolódó kommunikációs feladok ellátása 3 részben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79342000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által megvalósításra kerülő
2017. évi közúti közlekedésbiztonsági feladatok megvalósításához kapcsolódó kommunikációs feladatok
ellátása vonatkozóan - 3. részben.
1. rész: Médiavásárlás
2. rész: Kreatív tervezés és gyártás;
3. rész: PR ügynökségi feladatok és Rendezvényszervezési feladatok;
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 374015748 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok

x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A 2017. évi közúti közlekedésbiztonsági feladatok megvalósításához kapcsolódó médiavásárlási
feladatok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79341400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által megvalósításra kerülő
2017. évi közúti közlekedésbiztonsági feladatok megvalósításához kapcsolódó médiavásárlási feladatok
ellátására vonatkozóan.
Nyertes ajánlattevő feladatait az alábbi feladatok ellátása képezi:
• 1. tájékoztatási feladatok megvalósítása,
• 2. médiastratégia megtervezése és megvalósítása,
• 3. kapcsolattartás a projektben résztvevő szervezetekkel, intézményekkel és szakértőkkel
• 4. Médiastratégia és médiaterv kidolgozása, eszközök, timing meghatározása, végrehajtása, kapcsolódó
ügynökségi szolgáltatások ellátása;
• 5. Fentiekkel kapcsolatos valamennyi beszámoló és jelentés, támpéldányok gyűjtése, médiaértékelés,
kampányigazolás.
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési eljárás 1. részének keretösszege, mely összeg mértékéig megrendelés benyújtható: nettó
133.858.268.- Ft
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás III.1.3.) M/2.1 pontjában megjelölt médiavásárló szakember
többlettapasztalata (maximum 36 hónap) 10
2 3. Szakmai ajánlat - médiaterv készítésére vonatkozó mintafeladat 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 133858268 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában megjelölt időtartam naptári napokban értendő.
II.2.1)
Elnevezés: A 2017. évi közúti közlekedésbiztonsági feladatok megvalósításához kapcsolódó kreatív
tervezési és gyártási feladatok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79342200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3, HU1, HU2 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által megvalósításra kerülő
2017. évi közúti közlekedésbiztonsági feladatok megvalósításához kapcsolódó kreatív tervezési és gyártási
feladatok ellátására vonatkozóan.
Nyertes ajánlattevő feladatait az alábbi feladatok ellátása képezi:
• 1. Kreatívok előállítása, mentése, archiválása, átadása
• 2. Produkciós munkák elvégzése
• 3. Kreatív stratégiák és tervek készítése, megvalósítása
• 4. Kreatív tervezési, gyártási, gyártás-előkészítési feladatok
• 5. Online feladatok ellátása
• 6. Nyomdai és egyéb produkciós feladatok ellátása
• 7. Kapcsolattartás a projektben résztvevő szervezetekkel, intézményekkel és szakértőkkel
• 8. Kreatívok látványterveinek elkészítése
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési eljárás 2. részének keretösszege, mely összeg mértékéig megrendelés benyújtható: nettó:
168.503.937.- Ft
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás III.1.3.) M/2.3 pontjában megjelölt kreatív szakember
többlettapasztalata (maximum 36 hónap) 5
2 3. A felhívás III.1.3.) M/2.4 pontjában megjelölt szövegíró szakember többlettapasztalata
(maximum 36 hónap) 5
3 4. Szakmai ajánlat - Kreatív tervezésre és gyártásra vonatkozó mintafeladat 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 168503937 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában megjelölt időtartam naptári napokban értendő.
II.2.1)
Elnevezés: A 2017. évi közúti közlekedésbiztonsági feladatok megvalósításához kapcsolódó PR ügynökségi
feladatok és Rendezvényszervezési feladatok
Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79342000-3

További tárgyak:
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által megvalósításra kerülő
2017. évi közúti közlekedésbiztonsági feladatok megvalósításához kapcsolódó PR ügynökségi feladatok és
Rendezvényszervezési feladatok ellátásra vonatkozóan.
Nyertes ajánlattevő feladatait az alábbi feladatok ellátása képezi a PR ügynökségi feladatok tekintetében:
• 1. PR és sajtókapcsolati feladatok ellátása
• 2. akciótervek elkészítése, kivitelezési javaslat összeállítása
• 3. Kommunikációs eszközök koncepciójának tervezése és megvalósítása
• 4. Kríziskommunikációs feladatok ellátása
• 5. Sajtókapcsolat menedzsment, események szervezése
• 5. Interjúk készítése és szervezése
• 6. Sajtófigyelés, dokumentálás, nyilvántartás készítése
• 7. Sajtóelemzés készítése
Nyertes ajánlattevő feladatait az alábbi feladatok ellátása képezi a rendezvényszervezési feladatok
tekintetében:
• 1. Szakmai rendezvények szervezése
• 2. Rendezvénykoncepció és látványterv készítése
• 3. Helyszínbérlés
• 4. A rendezvény résztvevőinek meghívása
• 5. Catering biztosítása
• 6. Technikai eszközök biztosítása
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során tervezetten legalább 1 db, minimum 1 napos minimum 150 fő
részvételével megvalósult rendezvény megvalósítását tervezi.
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési eljárás 3. részének keretösszege, mely összeg mértékéig megrendelés benyújtható: nettó:
71.653.543,- Ft.
Melyből nettó: 35.433.071,- Ft a PR ügynökségi feladatok keretösszege, míg a rendezvényszervezési
feladatok keretösszege nettó 36.220.472,- Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok

x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás III.1.3.) M/2.6 pontjában megjelölt PR vezető szakember
többlettapasztalata (maximum 36 hónap) 5
2 3. A felhívás III.1.3.) M/2.8. pontjában megjelölt rendezvénymenedzser szakember
többlettapasztalata (maximum 36 hónap) 5
3 4. Szakmai ajánlat - Rendezvényszervezésre vonatkozó mintafeladat 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 71653543 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában megjelölt időtartam naptári napokban értendő.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike
fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban, mint „Kr.”) 4. § (1) szerint az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (a továbbiakban, mint „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §ában említett kizáró okok hiányát.
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt
megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését,
hogy a Kbt. 69. § (4) szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt.
69. § (11) szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló
nyilatkozatot.
A Kr. 15. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában
részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az

egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A Kr. 15. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában
részt nem vevő alvállalkozók vonatkozásában csak nyilatkozni köteles a kizáró okok fenn nem
állásáról a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. fejezetében foglaltaknak
megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra és 74. § (1)-re, továbbá a Kr. 1-8., 10. és 12-16. §okra.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek
való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt.
67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az
alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is
figyelemmel:
P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő
nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (az 1. rész tekintetében médiavásárlási feladatokból; a 2.
rész tekintetében Kreatív tervezési és gyártási feladatokból; a 3. rész tekintetében PR ügynökségi
feladatokból és/vagy rendezvényszervezési feladatokból) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó
három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése
óta eltelt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya (az 1. rész tekintetében
médiavásárlási feladatokból; a 2. rész tekintetében Kreatív tervezési és gyártási feladatokból; a 3.
rész tekintetében PR ügynökségi feladatokból és/vagy rendezvényszervezési feladatokból) szerinti
nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
A P/1. alkalmassági követelmény esetében irányadók a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3),
(6)-(7) és (10) bekezdései is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a
jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év
összességében a közbeszerzés tárgyából (az 1. rész tekintetében médiavásárlási feladatokból; a 2.
rész tekintetében Kreatív tervezési és gyártási feladatokból; a 3. rész tekintetében PR ügynökségi
feladatokból és/vagy rendezvényszervezési feladatokból) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele nem éri el
az 1. rész tekintetében a 100.000.000,- HUF összeget,
a 2. rész tekintetében a 125.000.000,- HUF összeget,
a 3. rész tekintetében a 50.000.000,- HUF összeget,
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV.
részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a jelen felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének alapján
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve
nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa
adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatának csatolása szükséges.
Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a szerződést
kötő másik fél neve és székhelye, a szolgáltatás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdés és
befejezés időpontja év/hónap/nap pontossággal), a teljesítés %-os mértéke, továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon
kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen
megállapítható legyen [figyelemmel a Kr. 22. § (5)-re is].
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül
teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 6 éven belül
megkezdődött.
M/2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse
azoknak a szakembereknek a nevét, végzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni
kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt -, akiket
az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget/képzettséget
igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával, a gyakorlat az önéletrajz
saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai
tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/
hónap pontossággal kell tartalmaznia, továbbá tartalmaznia kell a szakember munkáltatóját az
ajánlattételi határidő időpontjában. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak
bele a szakember szakmai tapasztalatába. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt
szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az ajánlati
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) nem rendelkezik:
M/1.1) az 1. rész tekintetében legalább 1 db, legalább 1 hónapos folyamatos időtartamú,
kommunikációs kampány médiatervezésének és médiavásárlásának megvalósítására vonatkozó
referenciával, mely legalább az alábbi eszközökre vonatkozó médiatervezést és médiavásárlást
tartalmazta:
- TV
- online reklámfelületek
M/1.2) az 2. rész tekintetében legalább 1 db, legalább 1 hónap folyamatos időtartamú,
kommunikációs kampány kreatív stratégiájának elkészítésére vonatkozó referenciával, melyben
legalább az alábbi eszközök kreatív tervezése valósult meg, beleértve a látványterveket is:
- TV reklámfilm;
- bármely kültéri reklámhordozó (pl. óriásplakát, citylight plakát, járműreklám)
- online reklámfelület (pl. banner)
- közösségi médiakampány kreatív terve.
M/1.3) a 3. rész tekintetében legalább 1 db, legalább 30 nap folyamatos PR ügynökségi
szolgáltatásra vonatkozó referenciával, mely legalább az alábbi feladatok ellátására vonatkozott:
- sajtófigyelés;
- sajtókapcsolattartás;
- sajtóközlemények írása, kiküldése és lekövetése;
- sajtóesemények szervezése és lebonyolítása.
M/1.4) a 3. rész tekintetében legalább 1 db, minimum 1 napos, minimum 100 fő részvételével
megvalósult rendezvény teljes körű szervezése és lebonyolítása vonatkozó referenciával mely
tartalmazta a színpadtechnikát és a zenekari hangosítást.
M/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
az 1. rész tekintetében:
M/2.1. legalább 1 fő médiavásárló szakemberrel, aki kommunikációs kampányokkal kapcsolatos
médiatervezés és médiavásárlás területén 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M/2.2. legalább 1 fő pszichológus végzettségű szakemberrel, aki közlekedéspszichológia és/vagy
közlekedésbiztonság területén legalább 36 hónap tapasztalattal rendelkezik.

a 2. rész tekintetében
M/2.3. legalább 1 fő kreatív szakemberrel (art director), aki rendelkezik legalább 36 hónap
kommunikációs kampányok kreatív tervezésében és/vagy megvalósításában szerzett tapasztalattal.
M/2.4. legalább 1 fő szövegíró szakemberrel (copywriter), aki minimum 36 hónap tapasztalattal
rendelkezik kommunikációs kampányok anyagainak szövegírására vonatkozóan.
M/2.5. legalább 1 fő pszichológus végzettségű szakemberrel, aki közlekedéspszichológia és/vagy
közlekedésbiztonság területén legalább 36 hónap tapasztalattal rendelkezik.
a 3. rész tekintetében:
M/2.6. legalább 1 fő, felsőfokú végzettséggel rendelkező, PR vezető szakemberrel, aki minimum 36
hónap vezető szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M/2.7. legalább 1 fő pszichológus végzettségű szakemberrel, aki közlekedéspszichológia és/vagy
közlekedésbiztonság területén legalább 36 hónap tapasztalattal rendelkezik.;
M/2.8. legalább 1 fő, legalább középfokú végzettségű, rendezvénymenedzser szakemberrel, aki
rendezvény szervezésében és lebonyolításában 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra nem jelölhető egyik rész tekintetében sem, kivéve az M/2.2., M/2.5.
és M/2. 7. pontban megjelölt előírásokat, melyek tekintetében elegendő, ha ajánlattevő a több részre
vonatkozó alkalmasságát egy fő bemutatásával is igazolja.
Az előírt szakemberekkel kapcsolatos fogalommeghatározások a VI.4.3) pontban találhatók.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében:
Késedelmi kötbér késedelmes naponta a késedelmesen teljesített szolgáltatások nettó ellenértékének 5%-a,
legfeljebb a késedelemmel érintett Megrendelésre eső nettó Vállalkozói díj 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: a hibásan teljesített Megrendelésre eső nettó Vállalkozói díj 10%-a
Meghiúsulási kötbér: a szerződés teljes ellenértékének 30 %-a
Nyertes ajánlattevő a teljesített és ajánlatkérő által leigazolt tevékenysége alapján teljesített
megrendelésenként jogosult számla kibocsátására.
A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF.
A kifizetés során a Ptk. 6:130.§(1)-(2), a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek és fizetés részletes szabályai a dokumentációban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/07/20 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: CORDICT Kft., 1012 Budapest, Attila
út 79. I. em 7.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71.§(6) szerinti esetben újabb hiánypótlást nem rendel el.
2. Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0 -10
pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.
A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot:
Az 1. rész esetében:
Az 1. számú értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147.
szám, 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.b) pontjának ba) pontja szerinti fordított arányosítás.
A 2., és 3. számú értékelési szempont esetében Közbeszerzési Hatóság útmutatója (amely a
Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016. december 21. napján jelent meg) szerinti
abszolút pontkiosztás és VI. pont 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás.
A 2. rész tekintetében:
Az 1. számú értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147.
szám, 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.b) pontjának ba) pontja szerinti fordított arányosítás.
A 2., 3. és 4. számú értékelési szempont esetében Közbeszerzési Hatóság útmutatója (amely a
Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016. december 21. napján jelent meg) szerinti
abszolút pontkiosztás és VI. pont 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás.

A 3. rész tekintetében:
Az 1. számú értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147.
szám, 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.b) pontjának ba) pontja szerinti fordított arányosítás.
A 2., és 3. és 4.számú értékelési szempont esetében Közbeszerzési Hatóság útmutatója (amely a
Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016. december 21. napján jelent meg) szerinti
abszolút pontkiosztás és VI. pont 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás.
3. Az alkalmasság jelen felhívásban előírt feltételei és igazolási módjai a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak.
4. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az
ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati
kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
• az 1. rész tekintetében 1.000.000,- Ft,
• a 2. rész tekintetében 1.500.000,- Ft,
• a 3. rész tekintetében: 600.000,- Ft,
5. A Kbt. 35.§(8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
6. A 14/2016.(V.25.) MvM r.6.§(7) szerinti adat: dr. Panácz István; lajstromszám 37.
7. Ajánlatkérő a felhívás II.1.6. pontja tekintetében előadja, hogy a részekre történő ajánlattétel az ez
eljárás egy részére, több részére, vagy valamennyi részére biztosított.
8. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott
eredménytelenségi okot.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.3) További információk pont folytatása
9. Az ajánlatot írásban, 1 papír alapú példányban, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A csomagoláson
" AJÁNLAT - KTI - KKP - kommunikáció”, illetve "Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta
előtt!" megjelölést kell feltüntetni. A teljes, cégszerűen aláírt ajánlatot elektronikus formában is, CDn vagy DVD-n, vagy pendrive-on (a nyomtatott ajánlat aláírt példányát szkennelve, pdf, vagy egyéb
nem szerkeszthető formátumban) is 1 példányban be kell nyújtani az ajánlat részeként. Részletes
feltételek a dokumentációban.
10. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők szíves figyelmét, hogy a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján a
bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok
értékelését követően végzi el, melyre tekintettel csak a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő
tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsonya voltát és alkalmazza szükség
esetén a Kbt. 72. §-a szerinti eljárást. Ajánlatkérő alkalmazza továbbá a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

11. Az ajánlati felhívás II.2.5. pontjában meghatározott ajánlati ár részszempont tekintetében
ajánlatkérő az alábbi alszempontokat értékeli. Az értékelési alszempontok részenként kerülnek
feltüntetésre, az alszemponthoz kapcsolódó súlyszám feltüntetésével:
1. rész:
Ajánlati ár [Kedvezményekkel és ügynökségi jutalékkal csökkentett tarifa (net-net ár), valamennyi
médiavásárlással érintett felület valamennyi tétele tekintetében megajánlott net-net árak összege] 70
1.1 Megyei kereskedelmi 3
1.2 Megyei TCR 3
1.3 Országos napi kereskedelmi 3
1.4 Országos napi TCR 3
1.5 Heti, kétheti és havi lapok kereskedelmi 3
1.6 Heti, kétheti és havi lapok TCR 3
1.7 Közterületi kereskedelmi 5
1.8 Közterületi TCR 5
1.9 Online hirdetés kereskedelmi 8
1.10 Online hirdetésTCR 8
1.11 Rádió kereskedelmi 1
1.12 Rádió TCR 1
1.13 Televízió kereskedelmi 10
1.14 Televízió TCR 10
1.15 Egyéb kereskedelmi 2
1.16 Egyéb TCR 2
2. rész:
Ajánlati ár [A kiadott ajánlati ártábla valamennyi munkalapján feltüntetett fontossági indexszel
szorzott nettó ajánlati árainak összegét értékeli] 70
1.1. Kreatív 15
1.2. Fotózás 5
1.3. Online feladatok 10
1.4. Ügynökségi díjak 10
1.5. Dekoráció, reklámajándék 20
1.6. Kiadványok gyártása 10
3. rész
Ajánlati ár [A kiadott ajánlati ártábla valamennyi munkalapján feltüntetett fontossági indexszel
szorzott nettó ajánlati árainak összegét értékeli]
1.1. PR tervezési feladatok 10
1.2. PR ügynökségi szolgáltatások 25
1.3. Technika költségei 15
1.4. Berendezés, dekor, install 5
1.5. Catering 5
1.6. Szervezési, lebonyolítási díj 10
AZ AF III.1.3. M/2. pontjában meghatározott fogalmak
Médiavásárló: Aki felelős a kommunikációs kampányok médiatervének kialakításáért, a
médiaterv alapján az egyes médiavásárlások teljes körű lebonyolításáért, az alvállalkozói- és
ügyfél kapcsolattartásért, teljesítésigazolásra alkalmas dokumentumok begyűjtéséért, a média
megjelenések eredményét tartalmazó riportok elkészítéséért
Kreatív szakember (art director): Aki kidolgozza a kommunikációs kampányok (arculattervezés
és/vagy kampány kreatív koncepció és/vagy fotózások és/vagy filmek és/vagy nyomtatott
anyagok és/vagy egyéb vizuális megjelenések) kinézetét és koncepcióját, ill. részt vesz annak
megvalósításában.
Szövegíró (copywriter): Aki kidolgozza a kommunikációs kampányok reklámeszközeinek szövegét.
PR vezető: Aki vezetői pozíciót lát el és felelős a sajtókapcsolatokkal összefüggő feladatok, úgy
mint: sajtó kapcsolattartás, interjúszervezés, kríziskommunikáció, sajtóesemény-szervezés,
tartalomgenerálás és tartalom-menedzsment stb. koordinálásáért
Rendezvénymenedzser: Aki felelős a rendezvények koncepciójának kialakításáért, a rendezvények
teljes körű lebonyolításáért, az alvállalkozói- és ügyfél kapcsolattartásért, a rendezvényt követő
beszámoló elkészítéséért.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Lenti Gyógyfürdő Kft. (6029/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lenti Gyógyfürdő Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK15974
Postai cím: Táncsics utca 2/a
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kutfej Attila ügyvezető
Telefon: +36 92351320
E-mail: furdo@lenti.hu; kutfej@lentifurdo.hu
Fax: +36 92351770
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.lentifurdo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.lentifurdo.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://lentifurdo.hu/kozbeszerzes (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Bakó Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi S. u. 12. (Pf.: 48.)
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bakó Zoltán
Telefon: +36 303652125
E-mail: bakougyvediiroda@gmail.com; bakougyvediiroda@tolna.net
Fax: +36 74470699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.lentifurdo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Bakó Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi S. u. 12. (Pf.: 48.)
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bakó Zoltán
Telefon: +36 303652125
E-mail: bakougyvediiroda@gmail.com; bakougyvediiroda@tolna.net
Fax: +36 74470699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.lentifurdo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark fejlesztésének előkészítéséhez szükséges
engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, tervezési szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark fejlesztésének előkészítéséhez szükséges engedélyezési
és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, tervezési szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark fejlesztésének előkészítéséhez szükséges
engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, tervezési szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71220000-6

További tárgyak:

71222000-0
71244000-0
71245000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Lenti város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A) A projekt bemutatása
Fejlesztések 1.
GYÓGYHELYFEJLESZTÉS
1/I.A gyógyászati részleg: A fürdő jelenlegi öltözőépületének emeleti szintjének teljes rekonstrukciója.
1/II.Az új funkcionális egységek, a fürdő területének érintése nélküli megközelítéséhez egy összekötő híd
épül a szálloda átjáró hídja és a tervezett emeletei részleg között.
1/III Szaunavilág belsőépítészeti felfrissítése, további szolgáltatási elemekkel történő kiegészítése: A
meglevő cca. 160 m2 alapterületű szauna egység és cca. 160 m2 szaunaterasz fejlesztése, további,
funkcionálisan kapcsolódó elemek elhelyezésével, a belső terek felfrissítésével, a hangulati elemek
kiegészítésével, fénytechnika, hangtechnika telepítése.
1/IV Fedett medencetér végfal felújítása: Az É-i végfal cca. 150 m2 felületű tönkrement szerkezetének
felújítása, új és korszerű nyílászáró beépítése, függönyfal rendszerben.
1/V Hydro medence átjáró felújítás: A meglévő hydro-medence megközelítését biztosító a vízfelületig vezető,
cca. 40 m2 alapterületű, nyitott kijárati folyosót télikert rendszerrel zárttá kell tenni.
1/VI Termál medence felújítás: A szabadtéri, gyógyvizes, töltő/ürítő cca 300 m2 alapterületű medencéjének
felújítása.
1/VII Külső pancsoló medence felújítás: A cca. 200 m2 alapterületű szabadtéri pancsoló medence
vízgépészeti rendszerének a teljes felújítása
Fejlesztések 2.
I. FEDETT FÜRDŐ
2/I/a. Fedett úszómedence vízforgató rendszerének cseréje. Cca. 180m hosszú vezetékrendszer és a
komplett szűrő-forgató rendszer, vezérlés és villamos ellátás rekonstrukciója.
2/I/b. Öltözők és 2/I/c. a medencetér teljes légtechnika rendszerének felújítása.
2/I/d. Fedett fürdő medencecsarnok belsőépítészeti felfrissítése mellett a világító rendszer átalakítása és
korszerűsítése, szabályozható fényerejű világítás kiépítése.
2/I/e. Merülő medence építése a szauna világban
II. SZABADTÉRI FÜRDŐ
2/II/a. Nyári bejárat és vizesblokkok, büfék bontása, újak építése, valamint a nyári főbejárat felújítása.
2/II/b. Vendégszobák teljes felújítása: A nyári bejárat mellett található, 6 db tetőtéri szoba, összesen 18
férőhellyel, cca. 180 m2 alapterületen.
2/II/c. Csúszdás élménymedence csúszdapanel felújítása és új csúszdák építése. A nyári élménymedencébe
érkező, meglévő 75m hosszú csúszdatest felújítása
2/II/d. Tanmedence felújítása, átépítése: A cca. 200 m2 alapterületű medence, komplett minden
építményszerkezetre és a medencetechnológiára kiterjedő felújítása.
III. KEMPING ÉS PANZIÓ
2/III/a. Kemping:
2/III/b. Termálpanzió:
AK a tervezési időszakban legalább kéthetente tervezői egyeztetést kíván tartani, a kivitelezési időszakban
pedig havonta jogosult kooperációt összehívni. A tervezői egyeztetés és a kooperáció helyszíne AK
székhelye.
B) Elvégzendő feladatok

- Jóváhagyási terv készítése (a szerződéskötést követő 14. napig).
- Építési engedélyezési tervdokumentáció készítése AK által elfogadott jóváhagyási terv alapján. (a
szerződéskötést követő 50. napig)
- Pallérterv (alapterv) és vízjogi engedélyezési tervdokumentáció készítése AK által elfogadott jóváhagyási
terv alapján. A mutatványos berendezések esetében a NAT által akkreditált, vizsgáló és tanúsító szervezet
előzetes jóváhagyásának megszerzése. (a szerződéskötést követő 85. napig)
- Kiv.terv készítése. (2018/09/30)
- Közreműködés a kiv-i terv alapján az építőipari kivitelezési tevékenységek során.
A Tervező főbb feladatai:
Tervező feladatát a 191/2009.Kr., a 312/2012.Kr., a 2015. évi CXLIII. tv foglaltaknak, valamint a
322/2015.Kr., a 219/2004. Kr., 267/2006.Kr., a 275/2013.Kr. előírásainak megfelelően köteles ellátni. A
terveknek a vonatkozó műszaki szabványokban foglaltaknak, és a MÉK Útmutató az építészeti-műszaki
dokumentáció tartalmi és formai követelményeiről és az MMK - Építési engedélyezési és építési műszaki
kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és forma követelményei című szabályzatában foglaltaknak kell
megfelelni.
A fentiek tájékoztató jellegű adatok, részletes feltételek a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2/ (A) pontban előírt tervező szakember szakmai többlettapasztalata
(max.5 db projekt) 1
2 M2/ (C) pontban előírt tervező szakember szakmai többlettapasztalata (max.5 db projekt) 1
3 M2/ (D) pontban előírt tervező szakember szakmai többlettapasztalata (max.5 db projekt) 1
4 M2/ (E) pontban előírt tervező szakember szakmai többlettapasztalata (max.5 db projekt) 1
5 M2/ (G) pontban előírt tervező szakember szakmai többlettapasztalata (max.5 db projekt) 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) A II.2.6) pontban feltüntetett technikai érték, nem az eljárás becsült értéke.
2) A II.2.7) pontban feltüntetett kezdési időpont technikai érték. A teljesítési határidővel (részhatáridőkkel)
kapcsolatos részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2.) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró
okok az eljárás során következnek be.
B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
SZ/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel a 266/2013. Korm.
rendelet. 31. §-a szerinti szakmagyakorlási tevékenységet végzők jegyzékében, illetve a nem
Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási módok:
A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint:
A.1) Előzetes igazolás
Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes
európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem
állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti
nyilatkozatot kell benyújtani.
A.2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem
állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában).
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.
B.1) Előzetes igazolás
Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az
alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem
írja elő).
B.2.) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alk. feltétel teljesülését. Az elektronikus
nyilvántartásban történő ellenőrizhetőség hiányában Ajánlattevő csatolja a kamarai/jogosultság
igazolást a 321/2015. Korm. rendelet 26. § alapján.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő pénzügyi gazdasági
alkalmassági követelményt nem kíván előírni!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlatkérő pénzügyi gazdasági alkalmassági
követelményt nem kíván előírni!
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás
M/1.-M/2. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja
az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő
nem írja elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb,
a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek
megfelelően részletezett tartalommal:
- a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),
- a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),
- a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel)
- a szolgáltatás mennyisége,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a
321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont, a 22. § és 24. § alapján.
M/2. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
- ajánlattevő általi megnevezését és a jogosultságra vonatkozó nyilvántartási számát,

- a jogosultság fennállásának igazolását egyszerű másolati példányban, amennyiben a Magyar
Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus
névjegyzékében a név és/vagy nyilvántartási szám alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni az M/2.
alkalmassági feltétel teljesülését, és
- a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a
szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak, továbbá
- kizárólag az előírt jogosultság fennállásának hiányában a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát
és szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített az alábbi
követelményeknek megfelelő pozitív (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt) referenciával/referenciákkal:
a) legalább 1 db sport- és/vagy, szabadidős és/vagy rekreációs létesítményekhez kapcsolódó
engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése, melynek részét képezte
közfürdő tervezése.
b) sport- és/vagy, szabadidős és/vagy rekreációs létesítményekhez kapcsolódó engedélyezési és/
vagy kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése, melynek részét képezte legalább összesen
bruttó 200 m2 vízfelületű medence / medencék tervezése.
c) legalább 1 db szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített létesítményekhez kapcsolódó
engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése.
Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
A szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épület fogalmát a szálláshely-szolgáltatási
tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának
rendjéről szóló 239/2009. Kr. 2.§-ában meghatározottak alapján alkalmazza az ajánlatkérő.
Ajánlatkérő referenciaként elfogadja a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás
feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolg.-okat [321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bek.
a) pont]. Ajánlatkérő referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg
[321/2015. Korm. rendelet 21/A. §]
M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához a
266/2013. Korm. rendelet szerinti alábbi jogosultsággal rendelkező szakemberekkel:
(A) legalább 1 fő, aki É jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jog.-gal vagy ahhoz szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [Korm. rend. 1. sz. mell. I.2. rész 2. pontja];
(B) legalább 1 fő, aki K jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jog.-gal vagy ahhoz szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [Korm. rend. 1. sz. mell. I.2. rész 5. pontja];
(C) legalább 1 fő, aki T jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jog.-gal vagy ahhoz szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [Korm. rend. 1. sz. mell. I.2. rész 26. pontja].
(D) legalább 1 fő, aki G jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jog.-gal vagy ahhoz szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [Korm. rend. 1. sz. mell. I.2. rész 28. pontja].
(E) legalább 1 fő, aki V jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jog.-gal vagy ahhoz szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [Korm. rend. 1. sz. mell. I.2. rész 29. pontja].
(F) legalább 1 fő, aki KÉ jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jog.-gal vagy ahhoz szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [Korm. rend. 1. sz. mell. I.2. rész 6. pontja].
(G) legalább 1 fő, aki VZ jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jog.-gal vagy ahhoz szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [Korm. rend. 1. sz. mell. I.2. rész 14. pontja].
Az (A)-(G) alpontokra megnevezett szakemberek között az átfedés megengedett, minimum 4 fő
megnevezése szükséges az ajánlatban.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(11) bek.-eire.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M/2. alkalmassági követelmény körében

érintett szakember(ek)nek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az adott alkalmassági
minimumkövetelményben rögzített érvényes jogosultsággal. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy e jogosultság(ok)nak a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a
szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A) Ellenszolgáltatás
Az ajánlattétel, elszámolás illetve kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). A teljesítésigazolásra és a
pénzügyi teljesítésre irányadó jogszabályhelyek: Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ek; Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.ek. Ajánlatkérő a nettó tervezési díj 15%-nak megfelelő összegű előleget fizet. A nyertes ajánlattevő a
szerződés teljesítése folyamán 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
B) Szerződést megerősítő kötelezettségek/Biztosítékok
Késedelmi kötbér (1%), meghiúsulási kötbér (20%), teljesítési biztosíték (5%), jótállás és szavatosság (24
hónap), jótállási biztosíték (3%).
A részletes feltételeket a közb. dok.-k tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: AK az aj-i határidőt a Kbt. 81. § (10) bek-re tekintettel határozta meg, figyelemmel arra,
hogy az ennek hiányában előírt határidők nem lennének betarthatók, mivel az AK 2018.02.28.
napján kapta kézhez a tervezési feladatok fin-ra irányuló Tám.okiratot, amely alapján pénzügyileg
biztosítottá vált a beruházás megvalósításának előkészítése. A hazai forrásból megvalósuló tám.
tevékenység megvalósítási ideje a Tám.okirat szerint: 2018.09.30.
A terv-i feladatok ellátásához kapcs-ó előkészítő feladatokra, valamint az ezzel kapcs-ban előírt
jsz-i határidőkre tekintettel a Kbt. 81. § (7) bek szerinti határidők nem lennének betarthatóak, a Kbt.
81. § (10) bek-ben foglaltak alkalmazása nélkül AK jelentős hátrányt szenvedne, az előkészítés
meghiúsulna.
Jelen eljárás műszaki tartalmának, becsült értékének, az ezzel arányban álló alk. köv-eknek a
meghat-ra csak a Tám.okirat birtokában a terv-i pr. elkészítését és véglegesítését követően nyílt
lehetőség, amely info-k nem álltak korábban AK rend-re.
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Bakó Ügyvédi Iroda, 7090 Tamási,
Petőfi S. u. 12. (Pf.: 48.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek
jogosultak részt venni az ajánlatok bontásán.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Az ajánlatkérő honlapján
(http://lentifurdo.hu/kozbeszerzes) a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton korlátlanul
és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi. Az ajánlatkérő előírja a közbeszerzési
dokumentumokat letöltő gazdasági szereplők részére a regisztrációs adatlap kitöltését és ajánlatkérő
nevében eljáró részére történő elektronikus megküldését, amelynek elmaradásából eredő hátrányos
következményekért kizárólag a gazdasági szereplő felelős.
2) AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67. §, a 69. § és a 81. § (5) bekezdése rendelkezéseinek együttes
alkalmazásával folytatja le.
3) Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra (eredeti aláírt példányban);
- a Kbt. 66. § (4) bek. szerint, hogy a 2004. évi XXXIV. tv. szerint mikro-, kis vagy
középvállalkozásnak minősül-e;
- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 134. § (5) bek. szerint a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról;
- felelősségbizt.-ról a közb. dok.-ban meghatározott felt.-ekkel.
AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges továbbá
- az ESPD-t (kitöltve);
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot;
- az ajánlattevő, illetve az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nevében az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldányát vagy
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy ezekkel egyenértékű dokumentumát;
- meghatalmazott eljárása esetén a meghatalm. aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen
kiállított meghatalmazást.
4) AK a nyertes AT-(k)nek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását.
5) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
6) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni
kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás
megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a

szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését.
7) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok.
8) A IV.2.6) pontra tekintettel AK rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok bontásától
számított 30 nap.
9) A részekre történő ajánlattétel nem biztosított. Annak biztosítása költség- és humánerőforrás
többlet igénybevételét tenné szükségessé, továbbá több fővállalkozó közreműködése a létesítmény
egységes szempontú kialakítását és összhangját veszélyeztetné, mely körülmények okán a
hatékony és felelős közpénz felhasználás elve sérülne a részajánlattétel biztosításával.
10) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a
Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott
időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.
11) Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk:
- adható pontsz.: 0-100; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti;
- alk. módszerek: ár szempontnál ford. arányosítás, minőségi szempontoknál a két szélső értéktől
való távolságok arányának megfelelően a közb. dok.-ban rögzítettek szerint.
12) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Bakó Zoltán (00782).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): dontobizottsag@kt.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség (6106/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség
Nemzeti azonosítószám: AK24574
Postai cím: Széchenyi tér 8-9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Most Balázs
Telefon: +36 96513030
E-mail: projekt@bencesgyor.hu
Fax: +36 96513030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bencesgyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: www.kgprocure.hu/dokumentumok (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: KG Procure Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Semmelweis u. 2. 1. emelet 17.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Krizmanich Gergely
Telefon: +36 205035196
E-mail: titkarsag@kgprocure.hu
Fax: +36 94999299
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kgprocure.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: KG Procure Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Semmelweis u. 2. 1. emelet 17.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Krizmanich Gergely
Telefon: +36 205035196
E-mail: titkarsag@kgprocure.hu
Fax: +36 94999299
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kgprocure.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyház
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Loyolai Szent Ignác bencés templom orgonájának restaurálása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50860000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A műemlékvédelem alatt álló Loyolai Szent Ignác bencés templom orgonájának restaurátori helyreállítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Loyolai Szent Ignác bencés templom orgonájának restaurálása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
92522200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9022 Győr, Széchenyi tér, 6900 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 6900 helyrajzi számú, természetben a Győr, Széchenyi tér 9. szám alatti templom karzati orgonája
restaurátori helyreállításra szorul. Az eredeti, 10 regiszteres orgona 1755-ben készült, és a javabarokk győri
orgonaépítészet igen értékes emléke. A régi orgonát 1905-ban új, 2 manuálos, pedálos, 18 regiszteres,
pneumatikus kúpláda rendszerű orgonára cserélték, az eredeti hangszerből pedig gyakorlatilag csak az
orgonaház maradt meg. 1968-ban újabb felújítás során megtörtént az orgona villamosítása. A feladat az
1905-ös orgonaépítés időszakának megfelelő restaurátori helyreállítás, melynek során a barokk stílusú
hangzásvilágot a korhű diszpozíció révén kell megvalósítani. A helyreállítás, szükség szerinti csere, illetve
restaurálás, az orgona minden elemére kiterjed. Az elbontott sípanyagot teljes egészében a megrendelő
részére szükséges átadni. A készülő orgona teljes egészében mechanikus traktúrájú, 35 regiszteres,
hárommanuálos, pedálos, mechanikus csúszkaládás kivitelű orgona, melynek valós (nem transzmissziókból
származó vagy digitális) regisztereinek kiosztása a következő: Főmű: 12 darab regiszter, Pozitív: 12 darab
regiszter, Solo: 9 darab regiszter, pedál: 2 darab regiszter.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás mértéke (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 15
2 - M.1. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns szakmai
tapasztalata (az alkalmassági követelményben vizsgálton felül!) (hónap) (min.0 hónap; max. 240
hónap) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet (a továbbiakban:
Korm.rendelet) 1. § (1)-(5) bek., 2.§ (1) (2) és (4) bek., 3.§, 4.§ (1), (3) és (4) bek., 6-8. §-ai és 10. §a, valamint a 12-16.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során:
- a Korm.rendelet 1. § (1) bek. alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának
benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya
alá,
- majd a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek
a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm.rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat,
igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11), (13)-(14)
bekezd.-ben foglaltakra.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm.rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve,
papíralapon kell csatolni az ajánlatban.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót, függetlenül attól, hogy az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást [Korm.rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1Az ajánlattevőnek az ajánlatában
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: K.r.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően az
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott III.1.2. pontban előírt alkalmassági
követelményeknek.
A Korm.rendelet 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia
kell az ESPD-t, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni, figyelemmel arra, hogy a
Korm.rendelet 2. § (5) bek. alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát is az alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdései alkalmazandók. Ha egy ajánlattevő
az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva
kíván megfelelni, a K.r. 3. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P1) feltétel esetén. Közös ajánlattétel esetén a K.r.
3. § (3) bekezdése szerint kell eljárni.
Az alkalmasság igazolására - az ajánlatkérő külön felhívására (Kbt. 69. § (4) alapján) - az ajánlattevő
mutassa be, illetve csatolja:

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel
köteles benyújtani valamennyi pénzforgalmi számláját vezető pénzügyi intézményétől származó
nyilatkozatot, melyben az alábbi adatok szerepelnek:
- számlavezető pénzügyi intézmény neve és székhelye,
- számlanyitás dátuma,
- a vezetett számla száma,
- arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy
évben Ajánlattevő számláján 30 napon túli sorba állítás előfordult-e.
Amennyiben ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éves
időszakon belül jött létre, illetve kezdte meg működését, úgy Ajánlatkérő elfogadja az ezen
időszakból származó, fentiek szerinti igazolást is, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő sorba állítás alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
2. § 25. pontja szerinti fogalmat érti.
Ajánlattevő ezen irat(ok) tekintetében - adott esetben - alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakat.
Ajánlatkérő a már megszűnt számlákat is ellenőrzi.
P.2 A 321/ 2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont alapján Ajánlattevő csatolja a
felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,
az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely,
az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve
az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6)-(10) bekezdései irányadóak az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
vonatkozásában.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik pénzforgalmi
számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évben (vagy
amennyiben ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éves
időszakon belül jött létre, illetve kezdte meg működését, így ettől az időponttól kezdődően az eljárást
megindító felhívás feladásának időpontjáig terjedő időszakban) 30 napon túli sorba állítás előfordult.
P.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásának napját megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben, vagy ha a tevékenységét nem folytatja három éve, akkor
amióta az ajánlattevő megkezdte a tevékenységét, a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a 20 millió forintot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: K.r.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően az
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott III.1.3. pontban előírt alkalmassági
követelményeknek.
A Korm.rendelet 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia
kell az ESPD-t, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni, figyelemmel arra, hogy a
Korm.rendelet 2. § (5) bek. alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát is az alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdései alkalmazandók. Ha egy ajánlattevő
az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva
kíván megfelelni, a K.r. 3. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége

értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a K.r. 3. § (3) bekezdése
szerint kell eljárni.
Az alkalmasság igazolására - az ajánlatkérő külön felhívására (Kbt. 69. § (4) alapján) - az ajánlattevő
mutassa be, illetve csatolja:
M.1 A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe.
Fel kell tüntetni, illetve csatolni kell - adott esetben - az érvényes jogosultság igazolására szolgáló
névjegyzéki jelölést (betűjel, regisztrációs szám) megjelölve azon elektronikus elérési utat, ahol
az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető, vagy a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletben előírt
végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumot, a szakember önéletrajzát, továbbá a
szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia
kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság
minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel.
Amennyiben a jogosultság érvényessége a vonatkozó jegyzéket vezető szervezet honlapján
ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból vagy magyar nyelven nem ellenőrizhető, a
jogosultság érvényessége az illetékes szervezet által kiadott igazolás másolatának becsatolásával
igazolható.
Felhívjuk a T. Ajánlatevők figyelmét, hogy az „M.1. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott
szakember releváns szakmai tapasztalata (az alkalmassági követelményben vizsgálton felül!)”
értékelési szempont tekintetében a szakember önéletrajzát a szakmai tapasztalat igazolása céljából
csatolni szükséges!
M.2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolja az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző 72 hónapban befejezett, de legfeljebb 108 hónapon
belül megkezdett legalább 1 db műemléki védelem alatt álló orgona hangszer egészének teljeskörű
restaurálásának ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett
tartalommal az alábbiak szerint:
- a teljesítés kezdő és befejezési időpontjának (év, hónap, nap) megjelölése,
- a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége) megnevezése,
- a szolgáltatás tárgyának az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel történő
megjelölése,
folytatás az alkalmasság minimumkövetelményei részben
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1) nem rendelkezik a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletnek megfelelően legalább 1 fő
szakemberrel, aki Műemléki terület orgonahangszer-helyreállítás szakterületen szakértői
nyilvántartásba vett, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű
végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, vagy ezzel egyenértékű
besoroláshoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet
7. § (6) bekezdése és 8. § (7) bekezdés]
M.2) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban
befejezett és legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett, egy darab, legalább 23 regiszteres,
hárommanuálos, pedálos mechanikus csúszkaládás kivitelben szerelt orgona hangszer restaurálási
referenciával, mely rendelkezik manuál művenként legalább 5 darab önálló regiszterrel, továbbá
legalább 1 darab önálló pedálregiszterrel
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyazon regiszter többszöri felhasználása (transzmisszió),
valamint a. digitális regiszterek nem számítanak a referencia figyelembe vétele vonatkozásában.
Kiválasztási szempontok folytatása:
- a szolgáltatás tárgyának az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel történő
megjelölése,
- a teljesítés helyének megjelölése,
- a szolgáltatás mennyiségének megjelölése (az alkalmasság megítéléséhez szükséges
részletezettséggel),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése alapján a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással, illetve nyilatkozattal kell igazolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (9) bekezdésére!
A Kbt. 69.§ (4) bek. rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak
az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

Az ajánlatkérő a Korm. rend. 24.§ (1) bek. és (2) bek. szerinti igazolásokat is elfogad a
meghatározott igazolási módok helyett, ill. mellett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 439/2013. (XI.
20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése és 8. § (7) bekezdés
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Megrendelő a számla ellenértékét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2)
bekezdése alapján a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.
A Vállalkozó 5 db részszámla és egy darab végszámla benyújtására, továbbá - annak igénybevétel esetén előlegre jogosult.
A Vállalkozó a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt -tartalékkeret és általános
forgalmi adó nélkül számított - legfeljebb a teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleg
igénybevételére jogosult.
Kifizetésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
- Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek (amennyiben az AT által alvállalk. igénybevételére nem kerül sor)
- Ptk. 6:155. §
- Kbt. 135. (1) (5) (6) bek.,
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
Késedelmi kötbér 1%
Hibás telj. kötbér 30 %
Meghiúsulási kötbér 30 %
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: KG Procure Kft. 9700 Szombathely,
Semmelweis u. 2. 1. emelet 17.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében
meghatározottak szerinti személyek lehetnek jelen; a bontás a Kbt. 68. § rendelkezéseinek
megfelelően történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton történő elérése, a Közbeszerzési Dokumentum
Regisztrációs adatlap (14. sz. mell) kitöltése az eljárásban való részvétel feltétele.
2. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4)-(6) és a Kbt. 67. § (4) bekezdései szerinti
nyilatkozatokat, a Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is. A Kbt.
66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat eredeti példányát kell csatolni az ajánlatban.
4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást, az ajánlattevőre vonatkozóan. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
Az aláírási (cégjegyzési) jogosultságok ellenőrzése érdekében az ajánlathoz csatolni kell az
ajánlattevő az ajánlat benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, amennyiben az a
Magyarországon nyilvánosan elérhető adatbázisokról, nyilvántartásokból nem érhető el.
5. Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Az ajánlatkérő csak az értékelési
sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb
ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
6. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírási
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az
aláíró(k) meghatalmazott, a meghatalmazást és a meghatalmazott fentiek szerinti aláírás mintáját is
csatolni kell.
7. A Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő, csak az eljárás nyertesével kötheti meg
a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról
szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

8. Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában a teljesítésére vonatkozó tételes, beárazott árajánlatát
a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Microsoft Excel formátumú
táblázatban is. A táblázatokat átalakítani, a struktúrán változtatni nem lehet.
9. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja, a Kbt. 71. § (6) bekezdés
szerinti új gazdasági szereplő vonatkozásában nem rendel el hiánypótlást.
10. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási
rendeletei alapján kell eljárni.
11. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés értelmében, felhívja
ajánlattevők figyelmét, hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, feltételeit
és igazolását a felhívás III.1.2. P1.és P.2, valamint a III.1.3. M1. és M.2. pontokban megadottak
szerint.
12. A Kbt. 35.§ (8) bekezdés szerinti szervezet alapítása kizárt.
13. Az ajánlati kötöttség 30 nap.
14. A szerződés időtatama: 1.095 nap. (a hirdetménymintában munkanap szerepel, de helyesen:
1095 NAP, nem munkanap)
Folyt. a jogorvoslat részben.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828593
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ a Kbt. 148.§-a szerint.
Egyéb folytatás:
15. Az Ajánlatkérő a részajánlattételt jelen beszerzés tekintetében nem biztosítja tekintettel arra,
hogy a beszerzés tárgya nem részekre bontható, illetve osztható meg. A beszerzés tárgya egy
egységet képez. Művészeti, örökségvédelmi szempontból kiemelkedően fontos, hogy az orgona
egészében és egységesen kerüljön felújításra. Az orgona egészének egységes és örökségvédelmi
szempontból megfelelő felújítása a részajánlattétel kizárása esetén biztosított.
16. Az Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
17. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont valamennyi értékelési szempont tekintetében.
18. Az összesített nettó ár (nettó HUF) értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a pontokat
a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság
útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról” című dokumentum, valamint a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése
szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásáról szóló útmutatója
szerint a fordított arányosítás módszerével, jótállás mértéke (hónap) és az „M.1. alkalmassági
minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns szakmai tapasztalata (az alkalmassági
követelményben vizsgálton felül!)” értékelési szempontok tekintetében pedig az egyenes arányosítás
módszerével osztja ki a pontokat. A részletes leírást a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
19. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Krizmanich Gergely, lajstromszáma: 00086

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828593
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Magyar Kajak -Kenu Szövetség (6193/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Kajak -Kenu Szövetség
Nemzeti azonosítószám: AK20198
Postai cím: Latorca utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schmidt Gábor, elnök
Telefon: +36 14650091
E-mail: info@mkksz.hu
Fax: +36 14650095
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kajakkenusport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kajakkenusport.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok/ (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49. I.
em.117. sz. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Vencli Adrienn
Telefon: +36 14714196
E-mail: vencli.adrienn@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em.
117. sz. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Vencli Adrienn
Telefon: +36 14714196
E-mail: vencli.adrienn@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Sportszövetség
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése - Szlalom Kajak-Kenu pálya
engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és engedélyeztetése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése - Szlalom Kajak-Kenu pálya
engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és engedélyeztetése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem

Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése - Szlalom Kajak-Kenu pálya
engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és engedélyeztetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71320000-7

További tárgyak:

71322000-1
71356400-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű
elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A beruházás célja, egy olyan komplexum megvalósítása ahol gyerekek is tudnak gyakorolni, lehetőséget
biztosít a kajak - kenu szlalom és rafting sport alapjait elsajátítani, a létesítmény a nagyközönség előtt
folyamatosan nyitva áll, amellett hogy edzéshelyszín, versenyhelyszíne lehet a magyar kajak szlalom
sportolóknak is.
A pályát a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (International Canoe Federation) előírásai szerint kell
megtervezni, melyre eddig nem volt precedens hazánkban. A kajak-kenu szlalom pálya tervezése során
nemcsak hagyományos magas- és mélyépítési, hanem speciális vízjogi- és vízisport létesítmények
technológiáit kell egységben kezelni, így e szakterületek, sportszakmai, üzemeltetési, rendezvény szervezési
és környezetvédelmi szempontú összehangolása, különösen magas szintű és nagy részletezettségű
tervezési munkát igényel.
A tervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a különböző típusú változatok vizsgálatára, a legkedvezőbb
műszaki megoldás megtalálására, továbbá a legalkalmasabb építési anyagok, szerkezetek, berendezések,
valamint technológiai eljárás kiválasztására.
A tervezési feladat a következő (a Megrendelő által elfogadott, a hatályos jogszabályi és hatósági
előírásoknak megfelelő) tervfázisok elkészítésével minősül teljesítettnek:
• Beruházási programterv részletes kidolgozása, az előzetes vizsgálatokat, egyeztetéseket és felméréseket
alapul véve, árvízvédelmi intézkedési terv készítése
• Megrendelő által elfogadott beruházási programterv alapján, a koncepciótervek készítése a pálya
vonalvezetésének meghatározásával, különös figyelemmel a biológiai folyosó megtartására, hallépcső
kialakítására, az egyes létesítményének elhelyezésének javaslatával, valamint a fogadóépület
megjelenésével és funkcionális kapcsolatainak bemutatásával.
• Jóváhagyási tervek kidolgozása a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint.
• Engedélyezési tervdokumentáció készítése, az engedélyezési eljárások, így különösen a vízjogi
létesítési engedélyezés és azok hiánypótlásainak lefolytatása az összes érintett hatóság valamint releváns
jogszabályok követelménye valamint előírásai szerint. Az engedélyezési tervdokumentációnak részét képezi
az alábbiakban részletezett társ tervek engedélyezési terv szintű kidolgozása is (mint pl.: rendezvényekhez
szükséges Masterplan, és egyéb vizsgálati dokumentációk) valamint minden olyan vizsgálat, mérés,
szakértői anyagok elkészítése mely megalapozza az engedélyezési tervek terv szerinti megvalósíthatóságát
és alapjául szolgálnak a kiviteli tervek készítéséhez.
A tervek alapján megvalósítandó beruházás becsült kivitelezési költsége nettó 1,8 Mrd Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok

x Minőségi kritérium – 1 Ajánlattevő rendelkezik-e olyan mérnök szakemberrel, aki részt vett kajakkenu szlalom pálya komplexum tervezésében (igen/nem) - a szempont teljes szövegét lásd a VI.3)
17. pontban 40
2 Az építési engedély iránti kérelem beadása a szerződéskötéstől számított naptári napokban
(minimum 60 maximum 120 naptári nap) 5
3 A vízjogi létesítési engedély iránti kérelem beadása a szerződéskötéstől számított naptári
napokban (minimum 60 maximum 120 naptári nap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7 pontban megadott időtartam naptári napban értendő akként,hogy a teljesítési határidő: az ajánlattevő
2.és 3.részszempontokra adott vállalásai közül a hosszabb teljesítési határidő valamint +60 nap,azaz a
II.2.7 pontban meghatározott 180 nap abban az esetben minősül a teljesítés véghatáridejének,amennyiben
ajánlattevő a 2.vagy 3.részszempont (telj.határidő) vonatkozásában 120 napot vállal.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő (AT),
közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők
vonatkozásában.
Ajánlattevő a Kbt. 67.§ (4) bek.-re figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával AT
eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.
Igazolási mód:
AT-nek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplőnek (alvállalkozónak, más
szervezetnek) az ajánlatban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a

Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön
formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek.-re figyelemmel
AT-k részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre
bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó EEKD mintát.
Ajánlattevőnek a 62.§ (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai hatálya alá nem tartozását a közb.dok.
szerinti nyil.minta szerint kell igazolnia. A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás
II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti
igazolások benyújtására:
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű AT(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott
esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: AT-nek a
321/2015. (X.30.) Korm.rend. 8.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű AT(k) és alvállalkozó(ik), valamint
adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában:
AT-nek a 62.§ (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai hatálya alá nem tartozását a közb.dok. szerinti
nyil.minta szerint kell igazolnia. AT-nek egyebekben a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 10.§ előírásai
szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban
irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
A 321/2015.(X. 30.) Korm.rendeletben meghatározott igazolási módok kiválthatók, ha az érintett
gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja,hogy megfelel a
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:
Ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
alábbi alkalmassági követelményeknek.
Alkalmatlan az ajánlattevő akkor is, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó
tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében
regisztrációval, a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés
szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti kamarai tagsággal. Az előírásnak való megfelelésről
szóló igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtani. Az igazolási
módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK)
Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) a Kbt. 65. § (1) bekezdésének
b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia
kell M1)1 - M1)2 a jelen felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen
felhívás feladását megelőző 72 hónapra és befejező időpontja a felhívás feladását megelőző
36 hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) bekezdése szerint
igazolást/igazolásokat, valamint az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) Kbt. 69. § szerinti felhívására
ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rend. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell M1)3 - M1)4 a jelen felhívás
feladásának napját megelőző 36 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 120
hónapra és befejező időpontja a felhívás feladását megelőző 72 hónapon belüli időpontra esik), a
321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) bekezdése szerint igazolást
Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
M2) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania
nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára,
illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági
minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások
benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében
- az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést.
AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69.
§ (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott
gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az
M1) - M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (4)
bekezdése az irányadó.
AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M2) pontban
foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az
EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági
követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD
formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását az AK a Kbt. 69.§
(4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ATktől.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére
az M1)1-M1)2 alk. követelmény esetében, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített olyan referenciát/referenciákat, amely/amelyek esetében
a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a felhívás feladását megelőző 72 hónapra és a teljesítés
befejezésének időpontja a felhívás feladását megelőző 36 hónapon belüli időpontra esik, valamint
alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére az M1)3-M1)4 alk. követelmény esetében,
amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően olyan referenciát, amely
esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a felhívás feladását megelőző 120 hónapra és a
teljesítés befejezésének időpontja a felhívás feladását megelőző 72 hónapon belüli időpontra esik:
M1)1 Legalább egy darab referencia, amely sportlétesítmény engedélyezési terveinek elkészítéséről
szól.
M1)2 Legalább egy árvízvédelmi intézkedési terv készítéséről szóló referenciát.
M1)3 Legalább egy élő vízfolyásban létesülő és funkcionálisan a vízszintek szabályozására
alkalmas, biológiai folyosót magába foglaló új vízépítési nagyműtárgy vízjogi létesítési engedélyezési
tervezéséről szóló referenciát.
M1)4 Minimum 500 méter hosszúságú, minimum 2 méter szintkülönbséget áthidaló hallépcső
létesítési engedélyezési tervének elkészítéséről szóló referenciát
Sportlétesítmény: 2004. évi I. törvény 77. § s) pont.
Az M1)1-M1)4 alkalmassági követelményekre való megfelelést legfeljebb négy darab referencia
bemutatásával lehet teljesíteni, egy referencia több alkalmassági követelménynek való megfelelésre
is bemutatható.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi
szakembereket:
M2)1 Min. 1fő, a 266/2013. Korm. rend. szerinti VZ-TEL kat. tervezői jogosultsággal rendelkező
vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,
M2)2 Min. 1fő, a 266/2013.Korm. rend. szerinti VZ-TER kat. tervezői jogosultsággal rendelkező
vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert;
M2)3 Min. 1fő, a 266/2013.Korm. rend. szerinti VZ-VKG kat. tervezői jogosultsággal rendelkező
vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert;

M2)4 Min. 1fő, a 297/2009.rend. SZVV kat. szakértői jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
tapasztalattal rendelkező szakembert.
Egy szakember legfeljebb két pozícióra jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a Kbt.135.§ (8) bekezdésének megfelelően a nettó tervezési díj 10%-ának megfelelő mértékű
előleget biztosít, abban az esetben, ha a Vállalkozó 5%-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előlegvisszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az 5%-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében. Az előleg
elszámolására vonatkozó szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő szerződést megerősítő biztosítékokat, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségeket
köt ki,amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: teljesítési-,jólteljesítési
biztosíték,késedelmi-,hibás teljesítési-,meghiúsulási kötbér.
A szerződés hatálya alatt 4 db részszámla, valamint 1 db végszámla nyújtható be.
A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:
a) 2017.évi CL.törvény;
b) 2007.évi CXXVII.törvény;
c) 2011.évi CXCV.törvény;
d) 2013.évi V.törvény;
e) 2015.évi CXLIII.törvény;
f) 322/2015(X.30.)Korm.rendelet.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről, valamint
a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló
2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról szóló 1090/2018. (III. 13.) Korm. határozat a
jóváhagyási terv elkészítésén túl az ajánlatkérő feladatává tette az engedélyezési tervdokumentáció
elkészítését, valamint az engedélyeztetés lefolytatását. A módosítás okán az engedélyeztetésre
nyitva álló határidő 2018. július 31. napja. A fenti kivételesen indokolt és sürgős eset miatt a korm.
határozatban előírt tervezési és engedélyezési határidők a Kbt. 81. § (7) bekezdésében foglalt
határidő betartása esetén objektív okok miatt nem lennének betarthatóak.
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina
út 49., I. emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontását a Kbt. 68.§-a
szerint bonyolítja le. Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68.§ (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek
jelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges, adatlap az I.3) pontban
található címen érhető el.
2) Az ajánlatkérő a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
4) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§(4) és (6) bek. szerinti nyilatkozatokat és az (5) bek. szerinti
felolvasólapot. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti példányát kell az ajánlat
részeként benyújtani.
5) A III.1.2.), III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbb.
6) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében:
1-100 pont. Az ár értékelési részszempontra a fordított arányosítás módszerével számolja ki a
pontszámokat az ajánlatkérő. A szakember és a teljesítési határidő értékelési részszempontok
esetében arányosítás módszere kerül alkalmazásra.
7) Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a tervezési munkákra vonatkozóan saját
névre szóló”all risk” típusú szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 40

millió Ft/év és 100 millió Ft/ káresemény) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó
szándéknyilatkozatot a felelősségbizt. vonatkozásában közbeszerzési dok.-ban foglaltak szerint.
8) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)4 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a
szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában.
Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig
nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek
minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot
nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.
9) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását.
10) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László 00172
12) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.
13)Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.
14) Az információk további pontjait a közb.dok. tartalmazza.
15) A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő engedélyezési tervdokumentáció
megrendelését kívánja megvalósítani a jelen beszerzés során, a tervezési folyamatok egymásra
épülése, valamint a szakági együttműködés miatt a részajánlattétel nem biztosítható.
16) Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdésére tekintettel feltételes
közbeszerzési eljárásként indítja meg.
17) A jelen felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pont Minőségi kritérium 1. pontja szerinti értékelési
részszempont teljes szövege:
Ajánlattevő rendelkezik-e olyan mérnök szakemberrel, aki részt vett az ICF (International Canoe
Federation / Nemzetközi Kajak - Kenu Szövetség) hivatalos versenykiírásában szereplő és
előírásainak megfelelő nemzetközi Kajak-Kenu Szlalom verseny (Világkupa, Európa Bajnokság,
Világbajnokság) bonyolítására alkalmas kajak-kenu szlalom pálya komplexum tervezésében,
mely tervezett létesítmény megvalósításra is került a hirdetmény feladásától visszaszámított 120
hónapban (igen/nem)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (5767/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kleithal Mariann
Telefon: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://internet.kozut.hu/kozbeszerzes/Forms/AllItems.aspx (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, City Torony 6. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kolláth Eszter
Telefon: +36 13280630
E-mail: kollath.eszter@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, City Torony 6. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kolláth Eszter
Telefon: +36 13280630
E-mail: kollath.eszter@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közút üzemeltetése, fenntartása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Könnyűteher gépjárművek beszerzése
Hivatkozási szám: KF-2018/0000444
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Könnyűteher gépjárművek bérlése határozott időre szóló flottakezelési szerződés keretében, az alábbi
megoszlás szerint
2 db Művezetői gépjármű I., 139 db Művezetői gépjármű II., 7 db Művezetői gépjármű III., 26 db Művezetői
gépjármű IV., 274 db Duplafülkés, platós gépjármű I., 2 db Duplafülkés, platós, ponyvás gépjármű II.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Könnyűteher gépjárművek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Nyertes ajánlattevő Budapest közigazgatási határán belül
található telephelyein, vagy az általa bérelt telephelyen
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db Művezetői gépjármű I.: N1 kategóriájú minimum kétszemélyes könnyű tehergépjármű. Vezető + 1 fő
szállítására alkalmas, zárt rakodótér.
• teljes terhelhetőség: min.700 kg
• együttes tömeg: max.2.500kg
• négyütemű, vízhűtéses dieselmotor
• teljesítmény (EGB-85 előírás szerint):min.55kW
• lökettérfogat: max.2.000 cm3
• maximális nyomaték: min.220 Nm
• min. Euro 6 belsőégésű motor
• min. egytárcsás,száraz tengelykapcsoló;
• nyomatékváltó: mechanikus, min. 5 előre- és 1 hátrameneti fokozat
• hajtásképlet: 4x2, első kerekek meghajtással.
139 db Művezetői gépjármű II.: N1 kategóriájú minimum kétszemélyes könnyű tehergépjármű.Vezető + 1 fő
szállítására alkalmas, zárt rakodótérrel
• teljes terhelhetőség: min. 700 kg;
• együttes tömeg: max. 2.500 kg;
• négyütemű, vízhűtéses, dízelmotor;
• hengerűrtartalom: max.2.000 cm3
• teljesítmény (EGB-85 előírás szerint): min. 55 kW;
• maximális nyomaték: min. 220 Nm;
• káros anyag kibocsátási norma: min. Euro 6-os;
• tengelykapcsoló: min. egytárcsás, száraz tengelykapcsoló;
• nyomatékváltó: mechanikus, min. 5 előre- és 1 hátrameneti fokozat;
• hajtásképlet: 119 db gépjármű 4x2, első kerekek meghajtással;
• hajtásképlet: 20 db gépjármű 4x4, összkerék meghajtással;
7 db Művezetői gépjármű III.: A megajánlandó gépjárműnek a Művezetői gépjármű II-nél meghatározott
kivitelnek teljes egészében meg kell felelnie az alábbi eltérésekkel:
• a gépjárművekbe legyen beépítve egy 1 KW-os inverter, mely képes arra, hogy az autópálya üzemeltetés
során a helyszíni javítások alkalmával használatos elektromos szerszámokat (mint pl. fúrógép,
forrasztópáka) működtetni tudja.
Az inverter a gépjármű jobb oldali részébe, a raktérben kellően szellőző helyre kerüljön beszerelésre, úgy
hogy a hozzá csatlakoztatható fogyasztók elektromos csatlakozóját könnyen, akadálymentesen lehessen az
emberi kéznek csatlakoztatnia. n. A megajánlandó inverter műszaki tartalmában legyen egyenértékű vagy
jobb, mint a 1000W Modified Sine Wave DC-AC Power inverter A-301-1KO-F3 típus.
• hajtásképlet: 4x2, első kerekek meghajtással
26 db Művezetői gépjármű IV.: N1 kategóriájú minimum öt személyes könnyű tehergépjármű, terepjáró
képességű. A gépjárművel havária, katasztrófa helyzetek és rendkívüli időjárási körülmények (pl. tartós
hóesés, csapadékos időjárás ) között a közutak mellett elhelyezkedő földterületeken is képesnek kell lennie
mozognia, közlekedni.
• teljes terhelhetőség: min.800 kg;
• együttes tömeg: max. 3.100 kg;
• négyütemű, vízhűtéses, dízelmotor;
• hengerűrtartalom: max.3.000 cm3
• teljesítmény (EGB-85 előírás szerint): min. 120 kW;

• maximális nyomaték: min. 450 Nm;
• káros anyag kibocsátási norma: minimum Euro 6-os;
• tengelykapcsoló: min. egytárcsás, száraz tengelykapcsoló;
• nyomatékváltó: mechanikus, min. 6 előre meneti fokozat, 1 hátrameneti fokozat;
• hajtásképlet: kapcsolható 4x4 összkerék meghajtás (hátsó mechanikus differenciálzárral)
274 db Duplafülkés, platós gépjármű I.: N1 kategóriájú, minimum 6 személyes brigádszállító, duplakabinos
kisteher gépjármű, fixplatós nyitott rakterű felépítménnyel.
• hasznos terhelhetőség: min. 1.200 kg;
• együttes tömeg: max. 3.500 kg.
• működés: négyütemű, vízhűtéses, dieselmotor;
• hengerűrtartalom: max.2.000 cm3
• teljesítmény (EGB-85 szerint): min. 110 kW
• nyomaték: min. 340 Nm;
• káros anyag kibocsátási norma: minimum Euro 6-os;
• tengelykapcsoló: min. egytárcsás, száraz tengelykapcsoló;
• nyomatékváltó: mechanikus, min. 6 előre- és 1 hátrameneti fokozat;
• hajtásrendszer: 214 db gépjármű 4x2, első kerekek meghajtásával;
• hajtásrendszer: 60 db gépjármű 4x4 összkerék meghajtással;
2 db Duplafülkés, platós, ponyvás gépjármű II. A megajánlandó gépjárműnek a Duplafülkés, platós, ponyvás
gépjármű I-nél meghatározott műszaki követelményeknek kell megfelelnie az alábbi eltérésekkel:
• hajtásképlet: 4x2, első kerekek meghajtásával
• nyomatékváltó: min. 6 fokozatú automatizált vagy automata kivitel;
Részletes feltételek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Összesített vegyes üzemanyag fogyasztás [l/100 km] 10
2 Összesített vegyes károsanyagkibocsátás [g/km] 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

A gépjárművek leszállításának határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónap. Ajánlatkérő
előteljesítést elfogad.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat,
akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állását ajánlattevő, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet
első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni az
alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő -adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt
nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdés
a), c)-e), g-q) pontja, illetve a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban
olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. § alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a a
Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős
határozata kimondta, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedéseket rövid
leírását a formanyomtatványon feltüntetni. A hivatkozott jogerős határozatot csatolni kell. Azon
alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.
§ (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül
hozzáfér a kizáró ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell
tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével,
amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára 321/2015 (X.30)
Korm. rendelet előírja.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás ajánlattevőnek erre
vonatkozó nyilatkozatát kell csatolnia.
Ajánlatkérő akként rendelkezik, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok
értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy
a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a
Kbt. 69. § szerinti bírálatot.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolási módok az V. fejezetnek
megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően
sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és
az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az
igazolások, nyilatkozatok benyújtására
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. Az ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek) - valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezetnek - az
ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal
rendelkező személy által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági
szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az
előírt alkalmassági követelményeknek.

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és
aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek
vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az
ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. Az EEKD-t a Korm.
rendelet 5-7. § alapján kell kitölteni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont
szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények) Korm. rendelet IV.
fejezetében foglalt igazolására.
P/1. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés c) pontja alapján kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek,
ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/ közös ajánlattevőnek/ kapacitást biztosító
szervezetnek az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben
elért teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozata éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a P/1. követelmény szerinti
dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett bármely, azajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás
kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően
sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja,
és az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az
igazolások, nyilatkozatok benyújtására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás
feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért teljes nettó árbevétele
összesen nem éri el a nettó 2.194.740.000,- forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Azokban az esetekben, amelyekben a Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-ban
foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a
minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve
az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a
letelepedése helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó
jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő az egyéb igazolási módok helyett.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása
és rövid ismertetése:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) - valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre
bocsátószervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal
rendelkező személy általaláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5)
bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet)
csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és
aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek
vagy személyek azalkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az
ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Korm. rendelet 5-7. § alapján kell kitölteni.
Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér az
alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok
elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részében.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont
szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények Korm. rendelet IV.
fejezetében foglalt igazolására.
M/1. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. §
(1) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy megfelel az
előírt alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/ közös
ajánlattevőnek/ kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított három évben teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti eszköz (könnyűteher gépjármű)
flottakezeléséről és/vagy tartós bérletéről szóló nyilatkozata.
A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap),
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, elérhetőség),
- a szállítás tárgya,
- a szállítás mennyisége,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően
sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és
az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az
igazolások, nyilatkozatok benyújtására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a
felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább 335 darab
könnyűteher gépjármű tartósbérletbe adására és/vagy flottaüzemeltetésre vonatkozó,
szerződésszerűen teljesített referenciával. Folyamatos teljesítés esetén ajánlatkérő kizárólag
az ajánlati felhívás feladását megelőző három éves időszakra eső tényleges teljesítéseket veszi
figyelembe.
Az előírt minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
Ajánlatkérő feladásának napjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül
megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben megkell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik.
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Amennyiben az Ajánlattevő valamely kötelezettsége teljesítésével kapcsolatban késedelembe esik, úgy
az Ajánlatkérő részére késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelem minden megkezdett napja után,
a késedelemmel érintett gépjármű havi nettó bérleti díja 5%-ának megfelelő mértékű kötbért kell fizetni. A
késedelmi- hibás teljesítési kötbérek együttes legmagasabb összege nettó 1.000.000 Ft gépjárművenként.
Késedelmi és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető
Ajánlatkérő nem fizet előleget. Nyertes ajánlattevő 1 db tételes számla benyújtására jogosult. Ajánlattevő
számláját a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30
napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek. alapján történik.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet
tartalmazza
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma

Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/07/24 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, 1054
Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. emelet
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § szerint. Ajánlatkérő tájékoztatja az
Ajánlattevőket, hogy az épületben beléptető rendszer működik ezért a bontás helyszínére történő
eljutás alkalmanként 10-15 percet is igénybe vehet. Kérjük ezt a bontáson való részvétel, illetve az
ajánlatok határidőben történő leadása érdekében szíveskedjenek figyelembe venni.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Csatolandó iratok: kiegészítő közbeszerzési dokumentumok szerint.
2) Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot eredetiben.
3) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bek szerint nyilatkoznia kell.
4) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek alapján felolvasólapot kell tartalmaznia.
5) Ajánlatkérő a P/1., illetve M/1.. alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
6) Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja
alapján kerülnek elbírálásra.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa valamennyi rész esetén: 1-100 pont.
Az a módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: valamennyi
részszempont esetében fordított arányosítás.
7) Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtania a közbeszerzési dokumentumok II.4.5.3)
pontjában foglalt tartalommal melyből megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel az előírt
műszaki paramétereknek.
8) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-ben foglaltakat.
9) Az ajánlati árat az Ártáblázat kitöltésével kell megadni.
10) Ajánlatkérő az ajánlattételt a Kbt.35. § (5) bek, és 54. § (4)-(7) bek. alkalmazásával 36.000.000,Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátani. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 fizetési
számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy
készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosíték befizetéssel vagy átutalással történő
teljesítését az átutalási/befizetési megbízás eredeti példányának csatolásával kell igazolni. Az
ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Amennyiben az ajánlati
biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy kisebb mértékben bocsátja ajánlattevő rendelkezésre az
ajánlat érvénytelen.
11) Ajánlatkérő kizárja nyertes ajánlattevő(k) részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának
lehetőségét.
12) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást a KD szerinti tartalommal.
13) A közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés
mellett valósul meg.
14) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
15) Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő
számára gazdasági és munkaszervezési szempontból a legelőnyösebb, ha az általa használt
gépjármű egy flottakezelőszervezet kezelésében áll. Az egységes flottaállomány mellett szól

a volumenből adódó ár előny, az egységes kapcsolattartás, és karbantartás lehetősége. Az
egységes járműpark kezelése, vezénylése, Társaságon belüli átszervezése, cseréje így bármikor
zökkenőmentesen megvalósítható. Társaságunknak egységes képet kell mutatni az országos
közutakon közlekedő utazóközönség felé, mely által az ország minden pontján az azonos kialakítású
és kinézetű járműveket egységesen tudják fogadni, kezelni.
Ajánlatkérő korábbi tapasztalatai, valamint az elvégzett piackutatások alapján így látja biztosítottnak,
a szerződéses időtartam alatti leggazdaságosabb ajánlat beérkezését. Az ajánlatokat a flottakezelő
gazdasági társaságoknak kell adniuk, nem a járműgyártóknak, forgalmazóknak, így nem elsődleges
szempont a gépjármű gyártmányok, típusok értéke, hanem a műszaki taralomban meghatározott
minimális műszaki követelmények, melyet minden flottakezelő a saját árazási stratégiája alapján fog
kalkulálni, és az ajánlatban megadni, mint havi díjat.
16) FAKSZ: dr. Takács Éva (00526)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a
szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (5818/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kleithal Mariann
Telefon: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://internet.kozut.hu/kozbeszerzes/Forms/AllItems.aspx (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, City Torony 6. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kolláth Eszter
Telefon: +36 13280630
E-mail: kollath.eszter@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, City Torony 6. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kolláth Eszter
Telefon: +36 13280630
E-mail: kollath.eszter@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közút üzemeltetése, fenntartása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pótkocsik beszerzése
Hivatkozási szám: KF-2018/0000450
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34223300-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés pótkocsik beszerzésére
1. rész: Adásvételi keretszerződés 35 db Pótkocsi I. beszerzésére
2. rész: Adásvételi keretszerződés 21 db Pótkocsi II. beszerzésére
3. rész: Adásvételi keretszerződés 6 db Tandem pótkocsi beszerzésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi keretszerződés 35 db Pótkocsi I. beszerzésére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231, HU331, HU311, HU333, HU321, HU312, HU12, HU322, HU211, HU313,
HU232, HU323, HU233, HU213, HU223 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mérnökségei
Baranya,Bács-Kiskun,Borsod-Abaúj-Zemplén,Csongrád, Hajdú-Bihar,Heves,Pest,Jász-NagykunSzolnok,Fejér,Nógrád,Somogy,Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna,Veszprém és Zala megyékben
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés 35 db Pótkocsi I. beszerzésére
Rendeltetése:
A beszerezni kívánt berendezésnek tervezésénél és kivitelezésénél fogva alkalmasnak kell lennie, az
ajánlattevő útfenntartási tevékenységének elvégzéséhez szükséges önjáró gépek, eszközök szállítására.
Szerkezeti előírások:
• A berendezéssel történő munkavégzés során a szerkezetek jelentős mértékű mechanikai és korróziós
hatásnak vannak kitéve. Ajánlatkérő megköveteli azt, hogy az eszközök szerkezeti elemei a vázolt hatások
megelőzése érdekében mechanikai és korrózióvédő bevonatokkal legyenek ellátva, melynek ki kell terjednie
az elektromosan működő egységekre is. Szerkezeti elemeknél elvárt a tűzihorganyzott felületkezelés,
valamint a felhasznált szegecseknek, csavaroknak rozsdamentes anyagból kell készülniük.
• A berendezés ráfutófékes, tolató automatikával ellátott, kéttengelyes, gondozásmentes lengéscsillapított,
független torziórugós felfüggesztésű futóművel rendelkezzen.
• A vonószerkezet:
- magasságban állítható kivitelű legyen;
- vonónóhoroggal és vonófejjel ellátott gépjárművekkel (könnyű- és nehézteher gépjárművekkel) való
vontatásra is egyaránt alkalmasnak kell lennie. A különböző kapcsolófejek szállítása is szükséges. A Nyertes
Ajánlattevő az eszközök gyártásakor/készítésekor köteles egyeztetni Ajánlatkérővel annak érdekében, hogy
a vontató járműhöz való kapcsolódás (kapcsolófej/vonófej) mérete megfelelő legyen! Mindkét csatlakozó
szállítása előírt.
• Az ajánlat tárgyát képező berendezések járműről működtetett elektromos rendszere 12V üzemi
feszültségű, egyenáramú rendszerű, negatív testelésű legyen, mely a vontató jármű elektromos
rendszerével a szabványos 7 pólusú elektromos csatlakozóval kapcsolódik.
• Az eszköz fényjelző berendezései: LED-es kivitelűek legyenek;
• A közúti közlekedéshez előírt fényjelző- és világító berendezésekkel rendelkezzen.
• A vontató járműről lekapcsolt állapotban az elmozdulás, felborulás elleni védelem érdekében az utánfutó
rendelkezzen első támasztókerékkel. A támasztó 1 vagy 2 db kerékékből álljon, hogy a kellő terhelést
elviselje;
• terhelt állapotban is le lehessen kapcsolni a vontató járműről.
Főbb műszaki előírások:
• az eszköz teljes hosszúsága: max. 4.500 mm;
(Hosszúság a vonóhorog tengelyvonalától az eszköz leghátsó pontjáig a hosszirányú tengelyvonallal
párhuzamosan mért távolság.)
• külső szélessége: max. 2.100 mm;
• együttes tömege: max.2.500 kg;
• hasznos terhelhetősége: min. 1.750 kg;
• tengelykialakítás: dupla-, vagy ikertengelyes;
gumiabroncsra vonatkozó elvárás: kellő terhelési indexszel rendelkezzen.
• Rakfelületre vonatkozó követelmények:
• csúszásmentesített felület, vízálló, rétegelt lemez padló, több rétegben gyantával alapozott vagy impregnált
keményfa padlózat min. 25 mm vastagságban;
• hossza: min. 2.500 mm
• szélessége: min. 1.700 mm

• oldalfal magassága: min. 300 mm;
• minimum 4 db, a rakfelületbe süllyesztett rakományrögzítő fülek, darabonként legalább 1 tonna
teherbírással (DIN 75410 szerint);
• Rendelkezzen az alábbi követelményeknek megfelelő feljáróval:
• a pótkocsi teljes szélességben teljesen burkolt felülettel, a különböző nyomtávú eszközök fel-, illetve
lehajtása miatt;
• csúszásmentesített felülettel;
• legalább rugóerő tárolós rásegítővel;
• rámpaszög: 12-14° között;
• megfelelő teherbírású kitámasztó talpak a tréler hátsó sarka közelében, melyek lehetővé teszik az
ajánlatkérő megközelítőleg 1.500 - 1.700 kg tömegű önjáró gépeivel a rámpán történő biztonságos felhajtást.
A talpak a terhelt pótkocsi lekapcsolt állapotában is használhatóak legyenek a felborulás biztosítása ellen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hasznos terhelhetőség (min.: 1.750 kg, értékelt max. 2.100 kg) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7 pontban feltüntetett szállítási határidő a keretszerződés időbeli hatálya. Az egyedi megrendelés
teljesítési határideje 4 hónap.
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi keretszerződés 21 db Pótkocsi II. beszerzésére
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311, HU333, HU321, HU312, HU12, HU211, HU323, HU232, HU223, HU221,
HU212, HU222 A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Közút NZrt. mérnökségei Borsod-AbaújZemplén,Csongrád,Hajdú-Bihar,Heves, Pest,Fejér,Somogy,Szabolcs-Szatmár-Bereg,Zala,GyőrMoson-Sopron,Komárom-Esztergom és Vas megyékben (cím a dok. ban)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés 21 db Pótkocsi II. beszerzésére
Rendeltetése:
A duplatengelyes, légfékes, kéttengelyes kaszálógépet szállító, állítható magasságú vonórúddal ellátott
pótkocsi.
Ajánlatkérőnél meglévő, illetve a jövőben beszerzendő kaszálógépek, oszlopverő-, kihúzó hernyótalpas
eszközök szállítására alkalmasnak kell lennie a megajánlandó eszközöknek. A meglévő eszközállomány
műszaki paramétereit a dokumentáció tartalmazza.
Szerkezeti előírások:
• a pótkocsi szerkezete: hegesztett fémszerkezetű legyen;
• teljesen horganyzott kivitel;
• vonórúd:
• fixen a jármű középvonalába helyezkedjen el;
• szabványos csapos vonófejhez csatlakoztatható legyen;
• állítható magasságú kapcsolómagassággal rendelkezzen;
• a vontatáskor keletkező erőket (vízszintes, függőleges) el kell viselnie, és biztosítani kell a megbízható,
könnyű össze, illetve szétkapcsolhatóságot;
• másodlagos kapcsolószerkezet, alkalmazása, a hatályos jogszabályok szerint (5/1990. (IV. 12.), és a
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet);
Főbb műszaki előírások:
• hasznos terhelhetőség: min. 3.500 kg;
• kerekek elhelyezkedés: alul kerekes (rakfelület alatt);
• teljes szélesség: max. 2.550 mm;
• rakfelület belső szélessége: min. 2.450 mm;
• rakfelület szabad hosszúsága: min. 5.000 - max. 5.500 mm;
• rakfelület magassága, üres utazó állapotban (legmagasabb ponton):
min. 700 mm - max. 850 mm;
• tengelykialakítás: dupla-, vagy ikertengelyes;
• rugózás: légrugós kialakítás;
• kerekek mennyisége: szimpla kerekes kivitel;
• gumiabroncsra vonatkozó elvárás: kellő terhelési indexszel rendelkezzen mely a pótkocsi együttes
tömegéhez igazodik;
• kapcsolási magassága: állítható, 750 - 960 mm közöt;
• vonófej függőleges terhelhetősége: min. 150 kg;
• rakfelület:
• a tengelyek mögött „lefelé tört” kialakítás (járműszállító pótkocsiknál alkalmazottak szerint);
• a rakfelület padozata csúszásmentes fémlemezből készüljön, mely elbírja a nem egyenletesen megoszló
terhelést is;
• a rakfelület teljesen egybefüggő borítású legyen; a különböző nyomtávolságú eszközök szállíthatósága
miatt;
• a rakfelületen, a szállítandó eszköz nyomvonalában végig, legyenek kialakítva olyan rögzítési pontok
ahová kerékütközőket (kerékékeket) lehet lehelyezni. Felhajtáskor a kerék ennek ér neki, mely az eszköz
továbbhaladást is meggátolja, valamint a gép másik kereke mögé helyezve a legurulást akadályozza meg
(2-2 db kitámasztó ék);
• rögzítő fülek kialakítása a rakfelületen, melyhez le lehet kötni a szállítandó eszközt. A fülek kiosztása,
terhelhetősége olyan legyen, mely biztosan megfogja a szállított gépegységet; Erről a gyártás folyamatában
egyeztetni szükséges megrendelővel;
• Felhajtó rámpák:
• oldalanként 1-1 darab „rámpa” szükséges;
• szélessége: min. 600 mm;
• a rámpák elhelyezésének alkalmazkodnia kell a különböző nyomtávú eszközök fel-, illetve lehajtásához
• felületének kialakítása:
a különböző szállítandó eszközök különféle járószerkezettel rendelkeznek, ehhez
kell igazodni a felületnek, hogy a különféle abroncsok mintázatok valamint hernyótalp bordázatai
kellőképpen meg tudjanak kapaszkodni, és a bennük lévő szennyeződés le vagy át tudjon hullni a felületen.
• elhelyezkedése szállítási helyzetben:
rakfelületen, vagy a rakfelület alatt a pótkocsi hátsó traktusában
• tömege: darabonként max. 50 kg (emberi emelés),
csúsztatásos, vagy egyéb mozgatási megoldás esetén több is lehetséges;
• Kitámasztás:

• állítható magasságú szerkezet, mely a vontató járműről történő lekapcsolás után biztosítja az utánfutó
megfelelő kitámasztását, kerekes kivitel;
• a fel-, illetve leálláshoz alkalmazott kitámasztó műszaki megoldásnak, legalább magasságban állítható
kivitelűnek kell lennie. A fel-, illetve leállásakor a járófelület síkja fölé nem emelkedhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hasznos terhelhetőség (min. 3.500 kg - értékelt max. 4.500 kg) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7 pontban feltüntetett szállítási határidő a keretszerződés időbeli hatálya. Az egyedi megrendelés
teljesítési határideje 4 hónap.
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi keretszerződés 6 db Tandem pótkocsi beszerzésére
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311, HU211, HU221, HU322, HU212, HU120 A teljesítés fő helyszíne: Edelény,
Kápolnásnyék, Csorna, Tiszafüred, Kisbér, Monor (pontos cím a dokumentációban)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés 6 db Tandem pótkocsi beszerzésére
Rendeltetése:
A duplatengelyes, légfékes, billenőplatós, állítható magasságú vonórúddal ellátott pótkocsi ömlesztett áruk
szállítására.
Főbb műszaki követelmények:
• együttes tömege: min. 18.000 kg;
• terhelhetősége: min. 13.400 kg;
• tengelykialakítás: dupla-, vagy ikertengelyes;
• kerekek mennyisége: szimpla kerekes kivitel;

• gumiabroncsra vonatkozó elvárás, kellő terhelési indexszel rendelkezzen, mely igazodik az együttes
tömeghez. A „hétköznapi” kereskedelmi forgalomban kapható gumiabroncsok legyenek. Ajánlattevő
ajánlatában adjon meg legalább három különböző gumiabroncs, gyártmányt, típust és azok terhelési indexét
amelyek alkalmazhatóak az eszközön.
• kerekek elhelyezkedés: alul kerekes (rakfelület alatt);
• teljes szélesség: max. 2.600 mm;
• rakfelület belső szélessége: min. 2.200 mm;
• rakfelület szabad hosszúsága: min. 4.850 - max. 5.500 mm;
• rakfelület magassága, üres utazó állapotban (legmagasabb ponton):
min. 1.4000 mm - max. 1.520 mm;
• oldalfal magassága: min. 600 mm;
• oldalfalak nyithatósága: alsó és felső nyitásúak;
• hátfal: kényszernyitású, de a kész nyitási lehetőség is biztosított legyen;
• az oldalfalak anyag: alumínium;
• kapcsolási magassága: állítható, 750 - 1.000 mm között;
• vonófej függőleges terhelhetősége: min. 150 kg;
Vázszerkezet, és felépítmény műszaki követelményei:
• a pótkocsi alváz szerkezete: hegesztett fémszerkezetű legyen korrózióvédelem ellátva;
• alumínium profilú oldalfalak;
• vonórúd:
• fixen a jármű középvonalába helyezkedjen el;
• szabványos csapos vonófejhez csatlakoztatható legyen;
• állítható magasságú kapcsolómagassággal rendelkezzen;
• másodlagos kapcsolószerkezet, alkalmazása, a hatályos jogszabályok szerint (5/1990. (IV. 12.), és a
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet);
• rakfelület:
• a tengelyek mögött „lefelé tört” kialakítás (járműszállító pótkocsiknál alkalmazottak szerint);
• a rakfelület padlólemez legalább Hardox HB 450 acélból vagy ezzel egyenértékű anyagból készüljön;
• a rakfelület teljesen egybefüggő borítású legyen;
• a rakfelületen, a szállítandó eszköz nyomvonalában végig, legyenek kialakítva olyan rögzítési pontok ahová
kerékütközőket (kerékékeket) lehet lehelyezni;
• rögzítő fülek kialakítása a rakfelületen, melyhez le lehet kötni a szállítandó eszközt;
• Rakfelület három oldalra billenthető legyen;
• fékrendszer:
A pótkocsi fékrendszere feleljen maga hatályos előírásoknak és rendeleteknek, első sorban az 5/1990. (IV.
12.), és a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM, rendeleteknek vagy azok módosulásának.
- üzemi fékrendszere: minimálisan kétvezetékes légfék rendszer;rögzítő fékkel legyen ellátva;
- a rögzítő féket a talajon álló kezelőnek kézzel kell tudnia működtetni;
- a csatlakozók kialakításának olyannak kell lennie, hogy az, csatlakoztathatóak legyenek a 7,5 tonna vagy
annál nagyobb tehergépjárművekhez, és a MB Unimog U 300 és U 400 típuscsaládokhoz;
Pótkocsi elektromos rendszerrel szembeni követelmények:
• a pótkocsi rendelkezzen a közúti közlekedésben szükséges a 6/1990.(IV.12.) KÖHÉM rendelet előírásainak
megfelelő számú és követelményű világító és fényjelző berendezéssel;
• a fényjelző berendezésnek elektromos csatlakozása: 7 pólusú szabványos vontatás csatlakozón keresztül;
• legalább a hátsó fényjelző berendezések LED-es kivitelűek legyenek;
Egyéb tartozékok:
• mellfal külső oldalán, a szükséges kezelői létra, és padozat kiépítése;
• felépítmény mellfal, oszlopok, oldalfalak és hátfala külső fényezése, RAL 2011 színel ellátva;
• 2 db támasztóék (pótkocsi kitámasztásához);
• kerekek felett zárt sárvédő, mely a felépítményt védi a felverődő szennyeződéstől;
• 1 db kerékkulcs (mellyel a pótkocsi kerékcsavarjai kézi erővel lelazíthatóak);
• 1 db teljes értékű pótkerék, zárható pótkerék tartóval;
- Egy oldalra feltekerhető műanyag takaróponyva RAL 2011 színel ellátva
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hasznos terhelhetőség (min. 13.400 kg - értékelt max. 16.000 kg) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II..2.7 pontban feltüntetett szállítási határidő a keretszerződés időbeli hatálya. Az egyedi megrendelés
teljesítési határideje 4 hónap.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat,
akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állását ajánlattevő, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet
első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni az
alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő -adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt
nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdés
a), c)-e), g-q) pontja, illetve a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban
olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. § alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a a
Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős
határozata kimondta, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedéseket rövid
leírását a formanyomtatványon feltüntetni. A hivatkozott jogerős határozatot csatolni kell. Azon
alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.
§ (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül
hozzáfér a kizáró ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell
tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével,

amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára 321/2015 (X.30)
Korm. rendelet előírja.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás ajánlattevőnek erre
vonatkozó nyilatkozatát kell csatolnia.
Ajánlatkérő akként rendelkezik, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok
értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy
a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a
Kbt. 69. § szerinti bírálatot.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolási módok az V. fejezetnek
megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően
sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és
az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az
igazolások, nyilatkozatok benyújtására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. Az ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek) - valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezetnek - az
ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal
rendelkező személy által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági
szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az
előírt alkalmassági követelményeknek.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és
aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek
vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az
ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. Az EEKD-t a Korm.
rendelet 5-7. § alapján kell kitölteni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont
szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények) Korm. rendelet IV.
fejezetében foglalt igazolására.
P/1. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés c) pontja alapján kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek,
ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/ közös ajánlattevőnek/ kapacitást biztosító
szervezetnek az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben
elért teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozata éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a P/1. követelmény szerinti
dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett bármely, azajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás
kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően
sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja,
és az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az
igazolások, nyilatkozatok benyújtására.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás
feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért teljes nettó árbevétele
összesen nem éri el
- az 1. rész esetén a nettó 50.000.000,- forintot.
- a 2. rész esetén a nettó 130.000.000,- forintot.
- a 3. rész esetében a nettó 70.000.000,- forintot
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb alkalmassági követelménynek való
megfelelést igazolni.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Azokban az esetekben, amelyekben a Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-ban
foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a
minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve
az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a
letelepedése helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó
jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő az egyéb igazolási módok helyett.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek) - valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek
- az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II.
Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező
személy általaláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő
által meghatározottalkalmassági követelményeknek.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5)
bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet)
csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és
aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek
vagy személyek azalkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az
ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Korm. rendelet 5-7. § alapján kell kitölteni.
Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér az
alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok
elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részében.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont
szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények Korm. rendelet IV.
fejezetében foglalt igazolására.
1. M/1. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. §
(1) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy megfelel az
előírt alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/ közös
ajánlattevőnek/ kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
három évben teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti eszköz (1. rész: 1750 kg vagy ezt meghaladó
hasznos terhelésű dupla vagy ikertengelyes pótkocsi, 2. rész: 3500 kg vagy ezt meghaladó hasznos
terhelésű dupla vagy ikertengelyes. pótkocsi., 3. rész: 10000 kg vagy ezt meghaladó hasznos
terhelésű tandem pótkocsi) szállításairól szóló nyilatkozata.
A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- a teljesítés kezdő és befejező időpontja,
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, elérhetőség),
- a szállítás tárgya,
- a szállítás mennyisége,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően
sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és
az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az
igazolások, nyilatkozatokbenyújtására.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadja annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a
felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább
- az 1. rész esetén minimum 24 darab 1750 kg vagy ezt meghaladó hasznos terhelésű dupla vagy
ikertengelyes. pótkocsi szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
- a 2. rész esetén minimum 14 darab 3500 kg vagy ezt meghaladó hasznos terhelésű dupla vagy
ikertengelyes. pótkocsi szállítására vonatkozó szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített
referenciával
- a 3. rész esetén minimum nettó legalább 4 darab 10000 kg vagy ezt meghaladó hasznos terhelésű
tandem pótkocsi szállítására vonatkozó szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített
referenciával.
Az előírt minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
Ajánlatkérő feladásának napjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül
megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben megkell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik.
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kés. és hib. telj kötbér (napi 1 %,max 20%),vetítési alap: kés/hib.telj-el érintett árura eső nettó vételár.
20 n.napos eladói késedelem: vevő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja vagy attól elállhat és megh.
kötbért követelhet(20%)
Meghiúsulási kötbér: eseti megr. nettó ellenérték 20%-a (ha a késedelem eléri a 20 napot)
Keretszerz. meghiúsulása: a kötbér mértéke a teljes nettó keretösszeg 20%-a.
Kés.és megh. kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.
Jótáll: min.24 hónap teljes körű, gyártóművi megkötés nélkül.
Telj. bizt:teljes nettó ellenszolg 5 %-a.
Jótáll.bizt:teljes nettó ellenszolg 5 %-a, a jótáll.időszakra.
At-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 134.§ (5) bekezdése szerint.
Előleg nincs. At számláit az igazolt eseti megrendelések teljesítését követően nyújthatja be. At számláját a
telj.ig. birtokában állíthatja ki. A szabályszerűen benyújtott szla kiegyenlítése 30 napos fiz.hi. mellett, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bek., a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek. alapján.Részletek a dok-ban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/07/30 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, 1054
Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. emelet.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Bontási eljárást a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6)
bek. szerint. Az épületben beléptető rendszer működik ezért a bontás helyszínére történő eljutás
alkalmanként 10-15 percet is igénybe vehet. Kérjük ezt a bontáson való részvétel, illetve az ajánlatok
határidőben történő leadása érdekében szíveskedjenek figyelembe venni.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A csatolandó iratokat a Dokumentáció II. fejezet II.4.4 és II.4.5. pontja tartalmazza.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett eredeti formában csatolt nyilatkozatát a
Kbt. 66. § (2) bek. szerint.]
3) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (4) bek szerint.
4) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő
feltünteti a 68. § (4) bek szerinti információkat.
5) Ajánlatkérő a P/1., illetve M/1. alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
6) Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja
alapján kerülnek elbírálásra.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa valamennyi rész esetén: 1-100 pont.
Az a módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot valamennyi
részajánlati kör esetében:
az 1. részszempont esetén fordított arányosítás, a 2. részszempont esetén arányosítás.
Az ajánlati elemekkel kapcsolatos ajánlatkérői előírások:
- 1. részszempont: Ajánlati ár (nettó Ft)
- 2. részszempont: Ajánlatkérő az 1. rész tekintetében az 1.750 kg, a 2. rész tekintetében a 3.500
kg, a 3. rész tekintetében a 13.400 kg alatti megajánlásokat érvénytelennek tekinti, az 1. rész
tekintetében a 2.100 kg, a 2. rész tekintetében a 4.500 kg, a 3. rész tekintetében a 16.000 kg feletti
megajánlásokat nem értékeli többletponttal.
7) Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtania a közbeszerzési dokumentumok II.4.5.3)
pontjában foglalt tartalommal melyből megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel az előírt
műszaki paramétereknek.
8) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bek alapján úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul
alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
9) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-ben foglaltakat.
10) Az ajánlati árat az Ártáblázat kitöltésével kell megadni.
11) Ajánlatkérő az ajánlattételt a Kbt.35. § (5) bek, és 54. § (4)-(7) bek. alkalmazásával az 1.
részben 500.000,- Forint, a 2. részben 1.600.000,- Ft, a 3. részben 700.000,- Ft ajánlati biztosíték
nyújtásához köti. A biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell ajánlatkérő rendelkezésére
bocsátani. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az
ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 fizetési számlájára történő
befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
- kötelezvénnyel. A biztosíték befizetéssel vagy átutalással történő teljesítését az átutalási/befizetési
megbízás eredeti példányának csatolásával kell igazolni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati
kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Amennyiben az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre
nem, vagy kisebb mértékben bocsátja ajánlattevő rendelkezésre az ajánlat érvénytelen.
12) Ajánlatkérő kizárja nyertes ajánlattevő(k) részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának
lehetőségét.
13) Ajánlatkérő nem biztosítja az alternatív ajánlattételt. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az
egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást a KD I.6.2 szerinti tartalommal.
14) A közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés
mellett valósul meg.
15) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
16) Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 53.§ (5) bekezdése szerint feltételes közbeszerzésként indítja
meg. Ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánítja az eljárást, amennyiben a tulajdonosi jogokat
gyakorló Nemzet Fejlesztési Minisztérium a nem biztosítja a közbeszerzési eljárás fedezetét.
17) FAKSZ: dr. Takács Éva (lajstromszám: 00526)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (6412/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Miklós
Telefon: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.jarai.hu/bemutatkozas/ugyvedek/drmagyarbalazs.html (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Magyar Balázs Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szeréna út 5/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Magyar Balázs
Telefon: +36 12400677
E-mail: iroda@drmagyar.hu
Fax: +36 14301616
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Magyar Balázs Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szeréna út 5/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Magyar Balázs
Telefon: +36 12400677
E-mail: iroda@drmagyar.hu
Fax: +36 14301616
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási keretszerződés keretében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói,
közbeszerzési bonyolítási és egyéb közbeszerzési tanácsadói, szakértői feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79418000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási keretszerződés keretében:
- felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói,
- közbeszerzési bonyolítási,
- egyéb közbeszerzési tanácsadói, szakértői feladatok ellátása.
Részletes feladat meghatározást a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki leírás
tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok

valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási keretszerződés keretében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói,
közbeszerzési bonyolítási és egyéb közbeszerzési tanácsadói, szakértői feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79418000-7

További tárgyak:

85312320-8
72224000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási keretszerződés keretében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói, közbeszerzési
bonyolítási, és egyéb közbeszerzési tanácsadói, szakértői feladatok ellátása a mindenkor hatályos
vonatkozó jogszabályok szerint:
Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során az alábbi feladatokat köteles ellátni:
- közbeszerzési tanácsadás a közbeszerzések tervezése során általános és egyedi jelleggel,
- közbeszerzési eljárások lebonyolítása az eljárás előkészítésétől kezdve annak befejezéséig,
- a lebonyolított közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan:
- felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása,
- közbeszerzési szerződések módosításában történő közreműködés,
- a közbeszerzési eljárások és szerződésmódosítások külső szervezetek általi ellenőrzése során történő
közreműködés (pl. 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet, illetve 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet)
- a közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos adminisztratív és közzétételi feladatok ellátása,
- jogorvoslati eljárások során történő közreműködés, ajánlatkérő képviselete jogorvoslati eljárásokban,
- közreműködés a jogorvoslati eljárásokkal kapcsolatos perekben,
- a konkrét közbeszerzési eljárások lebonyolításához nem kapcsolódó, az ajánlatkérő közbeszerzési
tevékenységével összefüggésben felmerülő egyéb tanácsadói és szakértői feladatok (jogorvoslati
eljárásokban és peres eljárásokban történő közreműködés, nem a nyertes ajánlattevő által bonyolított
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó állásfoglalás, jogi szakvélemény, egyéb tanácsadási, szakértői feladat
ellátása)
A részletes feladatokat a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Várható mennyiség: 150 db közbeszerzési eljárás / év. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott
mennyiség tájékoztató jellegű, az eljárások pontos száma ajánlatkérő mindenkori tevékenységétől,
igényeitől, illetve a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előírásaitól függ. Az eljárások nagy részének
lefolytatása várhatóan párhuzamosan történik.
Ajánlatkérő kizárja a részajánlattételt: a beszerzés tárgya olyan komplex szolgáltatás (tanácsadás,
bonyolítás), amely szakmai szempontból nem bontható részekre. A közbeszerzési eljárások hatékony és
eredményes megvalósítása ajánlatkérő kiemelt érdeke, amelynek során a közbeszerzés tárgyát képező
egyes feladatok szétválasztása ezen céllal ellentétesen a felelősségi körök megosztásához és a folyamatok
egységes koordinációjának gyengüléséhez vezetne. Továbbá a beszerzés tárgyát képező szolgáltatásokat
az ajánlatkérő nagy mennyiségben kívánja beszerezni, amelynek folytán biztosított lehet jelentősebb
árkedvezmény, ami a költséghatékony közbeszerzést biztosítja. A beszerzés részekre bontása szakmai,
jogi szempontokra figyelemmel és gazdaságilag sem indokolt. A szolgáltatásnak nincs olyan egyértelműen
meghatározható jellemzője, amely alapján az egyes eljárásrendekben és eljárás típusokban különbséget
lehetne tenni a szolgáltatás tartalma tekintetében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok

x Minőségi kritérium – 1 Az M.2.1. követelményt igazoló szakemberek alk. követelményen felüli,
szakmai többlet tapasztalata (max. 36 hónap szakemberenként) 10
2 Az M.2. követelményt igazoló szakemberek 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vagy a 46/2011. (III.
25.) Korm. rendelet szerinti, min 12 hónapos szakmai tapasztalata (max. 4 fő) 10
3 Az M.2.2. követelményen felüli számú, az alk. követelménynek megfelelő további szakemberek
száma (max. 5 fő) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés egy alkalommal, legfeljebb
további 12 hónap időtartammal meghosszabbítható, az ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozata alapján
a keretösszeg kimerüléséig.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
- Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
- A Kbt. 27. § (3) bek. alapján a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (7) bek. alapján a felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: dr. Magyar Balázs - 00356
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró
okok hatálya alá tartozik. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, amely részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be. (Kbt.74.§ (1) bek.)
Előzetes igazolási mód:
A 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) 1.§ (1) bek. szerint (EEKD). Ajánlattevő az alkalmasságot igazoló
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok
hiányának igazolására (Kr. 15.§ (1) bek.) Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek
részt alkalmasság igazolásában, az Ajánlattevő a Kbt. 67.§ (4) bek. szerint nyilatkozik (Kr.15.§ (2)
bek.)
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. és a Kr. 1. § (7) bek., 8.§-16.§ rendelkezései szerint jár el.
Az EEKD kitöltésére irányadó a Kr. 4.§, 6.§ (1)-(2) bek. Ajánlattevőnek a 62.§ (1) bek. kb) és
kc) alpontjai hatálya alá nem tartozását a Kr. 8.§ ib) és ic) alpontjaiban, illetve a 10.§ gb) és gc)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A kizáró okokat a Magyarországon letelepedett Ajánlattevő a Kr. 8.§, a nem Magyarországon
letelepedett Ajánlattevő a Kr.10.§ szerint köteles igazolni.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni a feltételnek való megfelelést. Ajánlatkérő
EEKD-ban elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (ALFA pont), az alkalmassági
követelmények előzetes igazolása kapcsán (Kr. 1.§ (1)
Ajánlatkérő a Kbt.69.§ (11) bek. szerint jár el. Ha a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásban a
vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a nyilvántartás kivonatának, az azt
vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy e tényét igazoló dokumentum egyszerű másolatban
történő benyújtásával kell igazolni.
AK a Kr.1.§ (3) bek. szerint jár el.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. Ajánlattevőnek a Kbt. 69. § (4) bek.
szerinti felhívásra a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított három mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói, közbeszerzési bonyolítási és egyéb közbeszerzési
szakértői, tanácsadói feladatok ellátása) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát
éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő P/1. ponttal kapcsolatban felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
P/2. Ajánlattevőnek a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra a Kr. 19. § (1) bek. d) pontja alapján
csatolnia kell az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes szakmai felelősségbiztosítása
fennállásának igazolását (a felelősségbiztosítási kötvényt vagy fedezetigazolás egyszerű másolati
példányát, amennyiben a biztosítás fennállása ezekből (akár ezek valamelyikéből) megállapítható).
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek (P/1), illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (P/2), az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
65. § (7)-(8) és a 67. § (3), 69. § (11) bek-ben foglaltakra.
Az ajánlatkérő nem kér részletes igazolásokat, ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően hozzáfér a Korm. rendelet IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló
adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (5) és (7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ez esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8)
bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
AK előzetes igazolásként elfogadja az EEKD szerinti nyilatkozatot (ALFA pont), az igazolás(ok)
benyújtása a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés
tárgyából (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói, közbeszerzési bonyolítási és egyéb
közbeszerzési szakértői, tanácsadói feladatok ellátása) származó nettó árbevétele összesen nem éri
el az 500.000.000,- Ft-ot.
P/2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik 14/2016 (V.25) MvM rendelet 5.§ (1) bek.szerinti,
az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes olyan szakmai felelősségbiztosítással, amelynek
fedezeti értéke legalább 100 000 000 HUF/káresemény és legalább 200 000 000 HUF/kárév.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti
felhívásra a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását
megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett
legjelentősebb referenciáinak ismertetését.

Az ismertetőben meg kell adni legalább
a) a szerződést kötő másik fél megnevezését,
b) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése
egyértelműen megállapítható legyen),
c) mennyiségét,
d) a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év, hónap, nap megjelöléssel),
e) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A referenciát a Kr. 23. § szerint kell igazolni, figyelemmel a 22. § (5) bek. rendelkezéseire.
M/2. A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak
a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (Az
önéletrajzból a szakmai tapasztalatnak, adott esetben a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói névjegyzék számának egyértelműen ki kell derülnie, a párhuzamos szakmai
tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);
b) szakemberek képzettségét/végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Amennyiben az adott szakember már felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, úgy
ajánlatkérő a regisztrációhoz szükséges feltételek vizsgálata helyett elfogadja a regisztrációról
szóló Miniszterelnökség által kiadott határozat másolatát. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy
nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakemberek felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói regisztrációval a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak. A nyilvántartásbavétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. §
(4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második
legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt
alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság
igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
M/1.1. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban teljesített legalább összesen
200 darab közbeszerzési eljárás teljes körű (az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció /
felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum előkészítésétől az ajánlatok elbírálásáról
szóló összegezés az ajánlattevőknek történő megküldéséig terjedő) lebonyolítására vonatkozó
referenciamunkával, melyek közül:
M/1.2. legalább 80 db 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vagy a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet
szerinti folyamatba épített minőségellenőrzéssel érintett közbeszerzési eljárás teljes körű (az
eljárást megindító felhívás és a dokumentáció / felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum
előkészítésétől az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés az ajánlattevőknek történő megküldéséig
terjedő) lebonyolítására vonatkozott.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban
teljesítettnek, ha teljesítés időpontja, azaz közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó
referencia esetében az összegezés ajánlattevőknek történő megküldése jelen felhívás feladásának
napjáig megtörtént.
M/2. legalább az alábbi szakemberekkel:
M/2.1. legalább 2 fő felsőfokú jogi végzettségű, jogi szakvizsgával rendelkező szakember, aki
regisztrált felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói regisztrációhoz szükséges, a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet szerinti feltételeknek
megfelel, amellyel együtt legalább 60 hónap gyakorlattal rendelkezik közbeszerzési eljárások teljes
körű (az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció előkészítésétől az ajánlatok elbírálásáról
szóló összegezés az ajánlattevőknek történő megküldéséig terjedő) lebonyolításában
M/2.2. legalább 2 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki regisztrált felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó vagy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói
regisztrációhoz szükséges, a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet szerinti feltételeknek megfelel, amellyel
együtt legalább 36 hónap gyakorlattal rendelkezik közbeszerzési eljárások teljes körű (az eljárást
megindító felhívás és a dokumentáció előkészítésétől az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés az
ajánlattevőknek történő megküldéséig terjedő) lebonyolításában.
Az M/2.1. és M/2.2. pontra bemutatott szakemberek között átfedés nem lehetséges.
Az előírt alk. követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alk.
igazolására irányadó a Kbt. 65.§(6)(7)(9)(11) bek is. A Kbt. 65.§(7) bek alapján, az előírt alk.

követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg
kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az AF vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alk. követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra
is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
AK előzetes igazolásként elfogadja az EEKD szerinti nyilatkozatot (ALFA pont), az igazolás(ok)
benyújtása a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra történik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
- Ajánlattétel, szerződés, kifizetés pénzneme magyar HUF.
- számlázás, finanszírozás módja a szerződéstervezet szerint. A kifizetésre a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek. és
a Ptk. 6:155.§ irányadóak
- Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles
abban az esetben, ha a szerződés Megbízó általi szerződésszegésen alapuló felmondására, vagy a
szerződés lehetetlenülésére azért kerül sor, mert a nyertes ajánlattevő a Szolgáltatások teljesítéséhez
szükséges jogosultsággal (FAKSZ regisztráció) nem rendelkezik és ezzel a Szerződés teljesítésére a
jogosultság megszűnését követő 30 napon túl sem képes. A meghiúsulási kötbér mértéke: 4 000 000 Ft.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Dr. Magyar Balázs Ügyvédi Iroda
(1025 Budapest, Szeréna út 5/3., tárgyaló)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában
a Kbt. 68. § (1)-(4), (6) bekezdés szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3)
bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Kbt. 35.§(8): ajánlatkérő nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet társaság
megalakítását.
2. Az ajánlatkérő a Kbt.71.§(6) bek. második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással
az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,
és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő
kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
3. Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
28.§(3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi alkalmassági követelmények
tekintetében: P/1., P/2., M/1.1., M/1.2.., M/2.1., M/2.2.
4. Értékelési szempont: a Kbt. 76.§(2)c) szerint. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi
eleminek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont, két tizedesjegy
pontossággal.
A pontkiosztás módszere:
- ár részszempont alszempontjai: fordított arányosítás
- minőségi értékelési részszempontok: egyenes arányosítás
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66.§(2) és (4)bek. Az ajánlatnak
a Kbt. 66.§(2) bek szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 39.§(1) bek alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokat, a
gazdasági szereplők számára elektronikus úton, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi. A
közbeszerzési dokumentumok a http://www.jarai.hu/bemutatkozas/ugyvedek/drmagyarbalazs.html
oldalról letölthetőek. A közbeszerzési dokumentumok közötti regisztrációs lapot az
iroda@drmagyar.hu e-mail címre kérjük írásban megküldeni. A gazd. szereplők lehetőség szerint a
kitöltött reg. lappal jelzik az eljárás iránti érdeklődésüket.

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a Kbt. 66.§(2),(4),(6) bek szerinti nyilatkozatokat, és a Kbt. 65.§(7)
alapján nyilatkozni kell a kapacitást biztosító szervezetek tekintetében is. Változásbejegyzési eljárás
és a képviseleti jog igazolása tekintetében a dokumentációban részletezettek szerint kell eljárni. Az
ajánlatnak a Kbt. 66.§(5) alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen az ajánlattevő köteles
feltüntetni a 68.§(4) szerinti információkat.
9. Az ajánlatot papír alapon 1 példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező
1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file
formátumban) az ajánlat papír alapú példányához csatolva kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat
papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír alapú példány az
irányadó.
10. Ajánlattevő a Kbt. 56.§-a alapján írásban, telefax útján (+36 14301616) vagy e-mail útján
(.pdf formátumban és .doc formátumban az iroda@drmagyar.hu címen) biztosítja a kiegészítő
tájékoztatás lehetőségét. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy a faxon megküldött kérdéseit .doc vagy
azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is szíveskedjen megküldeni.
11. Ajánlati biztosíték: nettó 3.000.000,- Ft, amely teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdésében
meghatározott módok szerint, befizetés esetén AK MKB 10300002-10460102-49020027számú
számlájára történő átutalást igazoló okmány másolati példány csatolásával.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
A II.2.5. pont folytatásaként: Az "ár" értékelési szempont alszempontjai:
1. a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás teljes körű lebonyolítása / súlyszám: 10
2. a Kbt. 113. § (1) bek. szerinti eljárás teljes körű lebonyolítása (árubeszerzés, szolgáltatás) /
súlyszám: 5
3. a Kbt. 113. § (1) bek. szerinti eljárás teljes körű lebonyolítása (építési beruházás) / súlyszám: 5
4. a Kbt. 117. § (1) bek. szerinti eljárás teljes körű lebonyolítása (árubeszerzés, szolgáltatás) /
súlyszám: 5
5. a Kbt. 117. § (1) bek. szerinti eljárás teljes körű lebonyolítása (építési beruházás) / súlyszám: 5
6. a Kbt. 113. § (5) bek. a)-c) pontok szerinti hirdetménnyel induló eljárás teljes körű lebonyolítása /
súlyszám: 5
7. uniós nyílt, a Kbt. II. része szerinti eljárás teljes körű lebonyolítása (árubeszerzés, szolg.
megrendelés) /súlyszám: 15
8. uniós nyílt, a Kbt. II. része szerinti eljárás teljes körű lebonyolítása (építési beruházás) / súlyszám:
5
9. keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás teljes körű lebonyolítása (1-10
részajánlatig) / súlyszám: 10
10. egyéb szerződéses feladat ellátása (Ft/óra) / súlyszám: 5
Az ár értékelési szempont 9. értékelési alszempont szerinti megajánlás kapcsán az alábbi
kiegészítés érvényesül. Egy keretmegállapodásos eljárás második része szerinti eljárás

(továbbiakban KM2) keretében 10 részajánlatot meghaladó további részajánlatok díja az alapdíj
50 %-ának megfelelő Ft/részajánlat összeggel egészül ki. Ezt a Megbízási keretszerződés 5.2. (iv)
pontja is rögzít. Egy példával élve, ha a KM 2 során 11 db részajánlati kör kerül biztosításra, és
például az ajánlattevő 9. értékelési alszempont szerinti megajánlása 100 000 HUF, úgy a konkrét
esetben a díj kalkulálása az alábbiak szerint történik: 10 db részajánlat *100 000 HUF (megajánlás
teljes összege) + 1 (a 11-ik részajánlat) * 100 000/ 2 (a megajánlás 50%-a). Másképp fogalmazva
az 1-10 részig a 9. értékelési alszempont szerinti megajánlás 100%-ával kell szorozni. A 11. rész
esetében pedig a 9. értékelési alszempont szerinti megajánlás 50%-ával. Végül az egyértelműség
okán jelezzük, hogy ha a KM2 kapcsán nem kerül biztosításra részajánlattétel, akkor technikailag 1
részajánlattal kell felszorozni a 9. értékelési alszempont szerinti megajánlást.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Magyar Labdarúgó Szövetség (6154/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Labdarúgó Szövetség
Nemzeti azonosítószám: AK24096
Postai cím: Kánai út 2/D.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűs Richárd
Telefon: +36 15779500
E-mail: bpp@mlsz.hu
Fax: +36 15779503
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mlsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mlsz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://www.apptender.hu/keretmegallapodas-megkotese-sportruhazatcipo-es-kiegeszito-sportfelszereles-szallitasara-az-mlsz-valamennyi-korosztalyos-valogatottja-esegyesuletek-reszere/ (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: AppTender Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi u. 3.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Takács György
Telefon: +36 302748235
E-mail: apptender@apptender.hu
Fax: +36 15779503
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.apptender.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.apptender.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Magyar Labdarúgó Szövetség
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kánai út 2/D. Iktató
Város: Budapest

NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Hegedűs Richárd
Telefon: +36 15779500
E-mail: bpp@mlsz.hu
Fax: +36 15779503
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mlsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mlsz.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Országos Sportági Szakszövetség
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Keretmegállapodás megkötése sportruházat, cipő és kiegészítő sportfelszerelés szállítására az
MLSZ valamennyi korosztályos válogatottja és egyesületek részére”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
18412000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Keretmegállapodás megkötése sportruházat, cipő és kiegészítő sportfelszerelés szállítására az MLSZ
valamennyi korosztályos válogatottja és egyesületek részére”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 2000000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Keretmegállapodás megkötése sportruházat, cipő és kiegészítő sportfelszerelés szállítására az
MLSZ valamennyi korosztályos válogatottja és egyesületek részére”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

18412000-0

További tárgyak:

18824000-1
37400000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Labdarúgó Szövetség központi raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Keretmegállapodás megkötése sportruházat, cipő és kiegészítő sportfelszerelés szállítására az MLSZ
valamennyi korosztályos válogatottja és egyesületek részére”
1. Nemzeti mérkőzés felszerelés: reprezentatív, nemzeti jelleget tükröző kollekció (HUNGARY vagy
Magyarország felirat, nemzeti és/vagy MLSZ címer, nemzeti jellegű színvilág), amely a magyar válogatottak
egységes megjelenését szolgálja a sporteseményeken.
2. Tréningruházat: funkcionális, intenzív edzésmunkához és sporttevékenységhez szükséges ruházat,
kapuskesztyű, sportszár, aláöltözet, jelölőmez, zokni, póló, rövidnadrág, anorák, kabát és egyebek sportág
specifikus jelleggel; nyári és téli ruházat.
3. Szabadidőruházat: általános sportruházat és/vagy sportos utcai ruházat, nem funkcionális
jellegű; nyári és téli ruházat.
4. Lábbeli: általános és funkcionális sportcipő, sportos utcai cipő, túracipő, bakancs/csizma, papucs.
5. Táska: különböző méretű utazótáskák, hátitáska, cipőtartó zsák, orvosi táska, esetleg oldaltáska.
6. Kiegészítő sportfelszerelés: labda, labdaháló, sípcsontvédő, stopli, fejpánt, karszalag, baseball sapka,
kulacs, kulacstartó, törölköző, köntös, úszó, óra, stopper
A fenti 1-6. pontban meghatározott termékre csak egységes arculatot biztosító, azonos márkára és azon
belül egységes megjelenésre (színvilág, dizájn) vonatkozó ajánlat fogadható el.
A fenti 1-6. pontban meghatározott termékek mindegyikének teljesítenie kell a FIFA és az UEFA elvárásait,
ugyanis a szerződés időtartama alatt labdarúgó világbajnokságra (FIFA) és Európa-bajnokságra (UEFA),
illetőleg ezek selejtezőire egyaránt sor kerül.
A termékeknek, amelyekre ez alkalmazható meg kell felelniük továbbá az MLSZ-szel egyedileg egyeztetett/
egyeztetendő egységes megjelenésnek (színvilágnak és dizájnnak), amelynek jól megkülönböztethetőnek
kell lennie minden más nemzeti válogatott arculatától (színvilágától és dizájnjától).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az
alkalmassági minimumkövetelményen felül, hónapokban kifejezve 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 2000000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés meghosszabbítására
két alkalommal van lehetőség az eredeti időtartam lejártát megelőzően a szerződéstervezetben
részletezettek szerint.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok valamelyike fenn áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
- A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-át kell
alkalmazni.
- A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
- A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 4. § és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolása
érdekében.
- Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja,
valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek az
ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie ajánlattevő saját vagy jogelődje előző három lezárt üzleti
évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója másolati példányát. (Amennyiben az
ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló
adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló
csatolása az ajánlathoz nem szükséges.)
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a
formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja érintett
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása
érdekében az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a
formanyomtatvány IV. rész α pontját tölti ki.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1/1. Alkalmas az ajánlattevő, ha az előző három lezárt
üzleti évben a mérleg szerinti eredménye (a 2016. évi beszámoló esetében adózott eredménye)
legfeljebb egy alkalommal volt negatív.

Ha az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás P1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, az
ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából (sportruházat és cipő és kiegészítő sportfelszerelés) származó - általános forgalmi adó
nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 100.000.000,- HUF értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés
b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján
ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie a felhívás feladásától visszafelé
számított 36 hónapban teljesített sportruházat, sportcipő és kiegészítő sportfelszerelés szállítására
vonatkozó megrendelések ismertetését. Az ajánlathoz a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)
bekezdésében meghatározott szervezet által írásban kiadott referenciaigazolás, nyilatkozat másolati
példányát kell csatolni. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik
fél megnevezését és címét, a szerződés tárgyának rövid leírását is tartalmazó ismertetését és
helyét, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés időtartamát (kezdéstől-befejezésig), továbbá azt,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint a szerződést kötő
másik fél nevében referenciát adó személy nevét, beosztását, telefonszámát.
M2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt
szakembereinek megnevezését, továbbá saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzokat és a
rendelkezésre állási nyilatkozatokat.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a
formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja érintett
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása
érdekében az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a
formanyomtatvány IV. rész α pontját tölti ki.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha teljesített legalább
2 db labdarúgó szövetség részére sportruházat, sportcipő és kiegészítő sportfelszerelés együttes
szállítására vonatkozó szerződést. A 2 db szerződés közül az egyik (1 db) legalább nettó
950.000.000,- Ft értékű volt, míg a másik (1 db) legalább nettó 450.000.000,- Ft értékű volt.
M2/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha az általa bemutatott 1 fő szakember rendelkezik legalább 12
hónapos sportruházat, sportcipők értékesítése területén szerzett szakmai gyakorlattal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). A beszerzés pénzügyi
fedezete 100%-ban állami forrásból rendelkezésre áll. Az Ajánlatkérő jogosult egyedi megrendeléseket
kibocsátani, kivéve, ha a keretmegállapodás megkötését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és
általa előre nem látható körülmény miatt a keretmegállapodás teljesítésére többé nem lenne képes, vagy az
ilyen körülmény miatt a keretmegállapodástól való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.
A Megrendelő előleget nem fizet.
A díj magában foglalja a szerződésben meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos valamennyi
költségét, így az Eladó a szerződésben foglalt feladatok ellátása során egyéb költségigénnyel a Vevővel
szemben nem léphet fel.
A karakterkorlátozásra tekintettel folytatás a VI.4.3) pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás

x Gyorsított eljárás
Indokolás: A forrás jelen beszerzés tárgyával kapcsolatos felhasználhatóságának bizonytalansága
következtében ajánlatkérőnek nem állt módjában az eljárást korábban megindítani. Tekintettel
arra, hogy ajánlatkérőnek már 2018 májusától szüksége van az új termékekre, ezért a nyílt eljárás
határidői nem lennének betarthatók.
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/06/02 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: 1112 Budapest, Kánai út 2/D.
földszint 7 fős tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott
személyek lehetnek jelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján ajánlatonként legalább 1
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie. Az ajánlattevőknek
vagy alvállalkozóknak az apptender@apptender.hu címen vissza kell igazolniuk az elérést. Az
elérést a közbeszerzési dokumentummal együtt letöltött „Visszaigazolás” elnevezésű dokumentum
megküldésével kell igazolni. Amennyiben a „Visszaigazolás” elnevezésű dokumentum az ajánlattételi
határidőig nem kerül megküldésre úgy az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
2. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
3. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
4. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
5. Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok: Tartalomjegyzék. Kbt. 66. § (5)
bekezdése szerinti felolvasólap. Közös ajánlattételről és együttműködésről szóló szándéknyilatkozat
(adott esetben). Aláíró személy (személyek) aláírási címpéldányának/aláírás mintájának
másolatipéldányát. Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolás. (adott esetben). Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozat(eredetben). Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat. Kbt. 66. § (6) bekezdés a)b) pontja szerinti nyilatkozat. Kbt. 65. § (7)-(8)bekezdés szerinti nyilatkozat. Termékek jelenleg
érvényes, 2018. évre szóló ajánlott fogyasztói árának ismertetése. Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentum.
6. Amennyiben az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben második legkedvezőbb ajánlattevőt
megnevez, (a nyertes visszalépése esetén) a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül
megkötésre a szerződés.
7. Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek,
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt.
4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A
közbeszerzési dokumentumban megjelölésre kerülnek azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a
neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. §
(4)-(5) bek.)
8. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
9. Az ajánlatot 1 eredeti papíralapú példányban kell benyújtani, illetve 1 elektronikus példányban
(CD/DVD/Pendrive), amely az eredeti példányról készült hiánytalan, szkennelt ajánlatot tartalmazza
teljes terjedelemben. Eltérés esetén a papír alapon benyújtott példány az irányadó.
10. Az ajánlatok benyújtására munkanapokon 9-15 óráig van lehetőség. Az ajánlattétel napján 9
órától az ajánlattételi határidő lejártáig.
11. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a
közbeszerzésidokumentum tartalmazza.
12. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Takács György 00393.
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
14. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér. Az egyes
mellékkötelezettségek mértéke a szerződésben kerül meghatározásra.
15. Jelen eljárás eredményeként ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján
egy ajánlattevővel köti meg a keretmegállapodást, amely tartalmazza az annak alapján adott
közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét.
16. A részajánlattétel lehetősége nem biztosítható tekintettel arra, hogy biztosítani kell a magyar
labdarúgó válogatottak egységes megjelenését.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország:
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:

Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1. A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §.
2. Az ÁR értékelési szempont alszempontjai és a kapcsolódó súlyszámok:
Név: Nettó 500 millió forint alatti éves megrendelés esetén az ajánlott fogyasztói árból számított %os árkedvezmény a szerződés időtartama alatt megvalósuló ajánlatkérői vásárlások esetén (%) Súly: 45
Név: Nettó 500 millió forint feletti éves megrendelés esetén az ajánlott fogyasztói árból számított %os árkedvezmény a szerződés időtartama alatt megvalósuló ajánlatkérői vásárlások esetén (%) Súly: 45
3. Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az alkalmassági
minimumkövetelményen felül, hónapokban kifejezve: A teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő szakember
alkalmassági minimumkövetelmény mértékét (12 hónap) meghaladó mértékű tapasztalata
hónapokban kifejezve. (60 hónapot meghaladó tapasztalat esetén a maximális pontszám kerül
megadásra)
4. Részszempont szerinti tartalmi elemek alapján adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont.
5. Az értékelés módszere: Ajánlatkérő az ár és a minőségi kritérium esetén is az egyenes
arányosítás módszerével számítja ki az adható pontszámot. Részletezve a közbeszerzési
dokumentumban.
6. A III.2.2) pont folytatása:
Az adott közvetlen megrendelés szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítést követően 1
db számla nyújtható be. A számla ellenértékét Ajánlatkérő az igazolt szerződésszerű teljesítést
követően, utólag egyenlíti ki a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. §
(1) - (2) bekezdése szerint, átutalással. A számla fizetési határideje 30 nap. A számla kiállításának
alapja az ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás.
Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja, vagy az
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, az ellenszolgáltatás
teljesítése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30
napon belül történik.
Az ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók a Kbt. és a Ptk. előírásai is.
Egyebekben a fizetési feltételek részletes szabályait a szerződés tervezet tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország:
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Magyar Nemzeti Múzeum (6079/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: AK15926
Postai cím: Múzeum krt. 14-16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsurki Attila gazdasági igazgató
Telefon: +36 12677009
E-mail: gazdasagi@hnm.hu
Fax: +36 13277706
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hnm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hnm.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:4237420311238496 (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ENYD - Első Nyugat Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 21., II. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hnm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hnm.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ENYD - Első Nyugat Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 21., II. emelet, Recepció
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hnm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hnm.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv (országos múzeum)
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Régészeti célú gépjárművek beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Régészeti célú gépjárművek beszerzése (I. rész: 8 db régészeti célú terepjáró gépkocsi (Pick-up)
beszerzése, II. rész: 4 db régészeti célú duplafülkés (6 személy+zárt áruszállító) gépkocsi beszerzése, III.
rész: 2 db régészeti célú személygépkocsi beszerzése) adásvételi szerződés(ek) keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Régészeti célú gépjárművek beszerzése - I. rész: 8 db régészeti célú terepjáró gépkocsi (Pickup) beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34100000-8

További tárgyak:
34113200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Múzeum körút 14-16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés mennyisége: 8 db Régészeti célú terepjáró gépkocsi (Pick-up) szállítása
A szállításra kerülő gépjárművel összefüggő elvárások:
Karosszéria:
Ajtók száma: 4
Utastér kialakítása: dupla kabinos
Szállítható személyek száma: 5 fő
Platókiképzés: Zárt felépítmény, platóbéléssel. A felépítmény két oldalon zárt, elöl ablakos, hátul a kívülről
történő belátást akadályozó sötétítéssel ellátott, üveges, zárható ajtóval.
Plató felépítmény nélkül minimális mérete (h/sz/m): 150/145/45 cm
Futómű: elől kettős keresztlengőkar/tekercsrugó, hátul merev/elliptikus laprugók
Has magasság minimum: 20 cm
Terepszögek (első, hátsó, középső): min. 25/20/22°
Egyéb kiegészítők: kartervédő acéllemez, hátul vonóhorog
Motor:
Motor űrtartalma: legalább 2200 cm3
Motor kivitele: diesel
Motor teljesítménye: legfeljebb 185 LE
Üzemanyag fogyasztás (vegyes használat mellett): max. 8,5 liter/100 km
Hajtáslánc:
Hajtás: kapcsolható összkerékhajtás (4WD), zárható hátsó differenciálmű
Sebességváltó: manuális hatfokozatú
Kényelmi és biztonsági felszereltség:
Fékrendszer: elől tárcsafék, hátul tárcsa- vagy dobfék
Biztonsági berendezések: ABS, fék asszisztens, TRC kipörgésgátló, immobilizer, lopás elleni riasztó
berendezés
Légzsákok: vezető és utasoldal, vezető oldali térdlégzsák, függönylégzsák
Kiegészítő világítás: legalább elől ködfényszóró
Kényelmi felszereltség: szervo kormány, hátsó ablak páramentesítő fűtő vezeték, minimum manuális
klímaberendezés, távirányítós központi zár, rádió 4 hangszóróval, legalább elöl elektromos ablakemelők,
bluetooth kapcsolat lehetősége a mobiltelefonnal. Az utastérben gumi padlózat.
Ülések: dönthető első üléstámlák, fejtámlák elöl 2 db és hátul legalább 2 db
Gumiszőnyeg garnitúra.
Csomagtartók:
A kabin tetején alumínium, csökkentett szélzajt biztosító csomagtartó,
Felépítményen alumínium, csökkentett szélzajt biztosító csomagtartó.
A kabin és a felépítmény tetején levő csomagtartók egy síkban legyenek.
A vezető fülke tetején minimum két, a gépkocsi hossz tengelyére merőleges kereszt tag, valamint a raktér
fölötti dobozon is minimum két kereszt tag legyen. E négy tag magassága kell, hogy egy síkban legyen.
Kerék és Gumik: 16 vagy 17”
Közútra és terepi közlekedésre is alkalmas nyári gumik, teljes értékű pótkerékkel + 4 db közútra és terepi
közlekedésre is alkalmas téli gumival szállítva.
Szín: a gépjárműnek és a felépítménynek azonos színűnek kell lennie.
Garancia: minimum 5 év vagy minimum 100.000 km

Szállítási határidő: a megrendelni kívánt teljes mennyiség (8 db) vonatkozásban a szállítási határidőre (min.
14 nap; max. 126 nap) ajánlatot kell tenni, amely ajánlati elem értékelési szempontnak minősül az ajánlati
felhívás II.2.5) pontja szerinti. Ajánlatkérő előteljesítést és részteljesítést elfogad.
Szállítási határidő tekintetében az ajánlatkérő kizárólag naptári napokat vesz figyelembe, és a Kbt. 77. § (1)
bekezdés szerint a 126 napos értéket olyan elvárásnak tekinti, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati
elem nem lehet, illetve ugyanezen § alapján a 14 napos vállalást olyan legkedvezőbb szintnek tekinti,
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maximális pontot adja, illetőleg az értékelés
során ezt a maximális értéket veszi figyelembe. Ajánlatkérő a 126 napos értéknél kedvezőtlenebb vállalást
az előbbiekre figyelemmel nem fogadja el, illetőleg az ajánlato(ka)t ilyen vállalás esetén érvénytelennek
nyilvánítja.
Csak Euro 6-os minősítésű, új (még nem használt/első üzembe helyezésű) gépjárművek szállíthatók.
További részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási határidő: naptári napban megadva (nap) (min. 14 nap; max. 126
nap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5)/II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Régészeti célú gépjárművek beszerzése - II. rész: 4 db régészeti célú duplafülkés (6 személy
+zárt áruszállító) gépkocsi beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34100000-8

További tárgyak:
34115200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Múzeum körút 14-16.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés mennyisége: 4 db régészeti célú duplafülkés (6 személy+zárt áruszállító) gépkocsi
szállítása
A szállításra kerülő gépjárművel összefüggő elvárások:
Karosszéria:
Ajtók száma: elöl két ajtó, jobb oldalon a második sori utastérnél oldalsó tolóajtó, hátul 180 fokban nyíló
kétszárnyú ajtó minimum festett farost lemez borítással. Hátsó kétszárnyú ajtó ablak nélküli.
Utastér kialakítása: duplafülkés, elöl dupla utas üléssel, üvegezett ablakos válaszfallal.
Szállítható személyek száma: 6 fő
4 irányban állítható kormányoszlop.
2 üléssornál mindkét oldalon fix vagy elhúzható/nyitható oldalablakok (lehet sötétített).
Raktér mérete: minimum 3,2 m3
Tengelytávolság: maximum 3275 mm
Egyéb kiegészítők: első sárfogó gumik, hátsó sárfogó gumik.
Teljes padló gumiborítás az utasterekben és a rakodótérben.
Vonóhorog.
Motor:
Motor űrtartalma: minimum 1900 cm3
Motor kivitele: diesel
Motor teljesítménye: legalább 120 LE
Üzemanyag fogyasztás (vegyes használat mellett): max. 8,5 liter/100 km
Hajtáslánc:
Hajtás: elsőkerék meghajtás (FWD)
Sebességváltó: manuális hatfokozatú
Kényelmi és biztonsági felszereltség:
Fékrendszer: elől tárcsafék, hátul tárcsa- vagy dobfék
Biztonsági berendezések: ABS, ESP, kipörgésgátló, borulásgátló, vészfékasszisztens, visszagurulásgátló,
immobilizer, lopás elleni riasztó berendezés
Légzsákok: vezető és első utasoldal
Kiegészítő világítás: legalább elől ködfényszóró
Kényelmi felszereltség: szervo kormány, minimum manuális klímaberendezés, távirányítós központi zár,
rádió 4 hangszóróval, elöl elektromos ablakemelők, elektromosan állítható és fűthető külső tükrök, bluetooth
kapcsolat lehetősége a mobiltelefonnal, parkolóradar figyelmeztető hanggal.
Ülések: második sori ülések fejtámlával, ülés alatti tárolóval ellátottak.
Kerék és Gumik: minimum 16”
Nyári gumik, teljes értékű pótkerékkel + 4 db közútra és terepi közlekedésre is alkalmas téli gumival szállítva.
Szállítási határidő: a megrendelni kívánt teljes mennyiség (4 db) vonatkozásban a szállítási határidőre (min.
14 nap; max. 126 nap) ajánlatot kell tenni, amely ajánlati elem értékelési szempontnak minősül az ajánlati
felhívás II.2.5) pontja szerinti. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Szállítási határidő tekintetében az ajánlatkérő kizárólag naptári napokat vesz figyelembe, és a Kbt. 77. § (1)
bekezdés szerint a 126 napos értéket olyan elvárásnak tekinti, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati
elem nem lehet, illetve ugyanezen § alapján a 14 napos vállalást olyan legkedvezőbb szintnek tekinti,
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maximális pontot adja, illetőleg az értékelés
során ezt a maximális értéket veszi figyelembe. Ajánlatkérő a 126 napos értéknél kedvezőtlenebb vállalást
az előbbiekre figyelemmel nem fogadja el, illetőleg az ajánlato(ka)t ilyen vállalás esetén érvénytelennek
nyilvánítja.
Csak Euro 6-os minősítésű, új (még nem használt/első üzembe helyezésű) gépjárművek szállíthatók.
Garancia: minimum 5 év vagy minimum 200.000 km futott teljesítmény
További részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási határidő: naptári napban megadva (nap) (min. 14 nap; max. 126
nap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5)/II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.
II.2.1)
Elnevezés: Régészeti célú gépjárművek beszerzése - III. rész: 2 db régészeti célú személygépkocsi
beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Múzeum körút 14-16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés mennyisége: 2 db régészeti célú személygépkocsi szállítása
A szállításra kerülő gépjárművel összefüggő elvárások:
Karosszéria:
Ajtók száma: 5
Szállítható személyek száma: 5 fő
Futómű: elől MacPherson rugóstag tekercsrugóval, hátul torziós futómű tekercsrugóval
Has magasság minimum: 18 cm
Hosszúság: maximum 420 cm
Tengelytávolság: maximum 250 cm
Egyéb kiegészítők: 4 irányban állítható kormányoszlop. Vonóhorog
Motor:
Motor űrtartalma: 1500-1600 cm3
Motor kivitele: benzin
Motor teljesítménye: minimum 115 LE
Hengerek száma: minimum 4
Üzemanyag fogyasztás (vegyes használat mellett): max. 6 liter/100 km
Hajtáslánc:
Hajtás: első kerék meghajtás (2WD)
Sebességváltó: manuális ötfokozatú
Kényelmi és biztonsági felszereltség:
Fékrendszer: elől hűtött tárcsafék, hátul tárcsafék
Biztonsági berendezések: ABS, EBD, ESP, immobilizer, lopás elleni riasztó berendezés
Légzsákok: vezető és utasoldal, vezető oldali térdlégzsák, függönylégzsák
Kiegészítő világítás: legalább elől ködfényszóró

Kényelmi felszereltség: szervo kormány, hátsó ablak páramentesítő fűtő vezeték, automata egy zónás
klímaberendezés, távirányítós központi zár, rádió 4 hangszóróval, elöl-hátul elektromos ablakemelők,
elektromosan állítható és fűthető külső tükrök, tolatókamera, bluetooth kapcsolat lehetősége a
mobiltelefonnal, ezüst színű tetősín, tempomat, start-stop rendszer.
Ülések: magasságban állítható vezetőülés, 60:40 arányban osztott dönthető hátsó ülés
Gumiszőnyeg garnitúra.
Csomagtér nagysága: min. 370 liter
Kerék és Gumik: 16” vagy 17”
Nyári gumik, legalább un. mankókerékkel + 4 db közútra és terepi közlekedésre is alkalmas téli gumival
szállítva.
Szín: fehér, vagy ezüstmetál
Garancia: minimum 3 év vagy minimum 100.000 km futott teljesítmény
Szállítási határidő: a megrendelni kívánt teljes mennyiség (2 db) vonatkozásban a szállítási határidőre (min.
14 nap; max. 126 nap) ajánlatot kell tenni, amely ajánlati elem értékelési szempontnak minősül az ajánlati
felhívás II.2.5) pontja szerinti. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Szállítási határidő tekintetében az ajánlatkérő kizárólag naptári napokat vesz figyelembe, és a Kbt. 77. § (1)
bekezdés szerint a 126 napos értéket olyan elvárásnak tekinti, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati
elem nem lehet, illetve ugyanezen § alapján a 14 napos vállalást olyan legkedvezőbb szintnek tekinti,
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maximális pontot adja, illetőleg az értékelés
során ezt a maximális értéket veszi figyelembe. Ajánlatkérő a 126 napos értéknél kedvezőtlenebb vállalást
az előbbiekre figyelemmel nem fogadja el, illetőleg az ajánlato(ka)t ilyen vállalás esetén érvénytelennek
nyilvánítja.
Csak Euro 6-os minősítésű, új (még nem használt/első üzembe helyezésű) gépjárművek szállíthatók.
További részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási határidő: naptári napban megadva (nap) (min. 14 nap; max. 126
nap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

A II.1.5)/II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában egyik rész tekintetében sem az olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b)
pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg
(2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság
a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta,
hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően
olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a
megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában (valamennyi rész tekintetében) a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak
megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2)
szerint, a közös ajánlattevők a Korm. rendelet 3. § (3) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően,
az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének
megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen
igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá azzal,
hogy a 8. § ib) alpontja és a 10. § gb) alpontja tekintetében a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)b) vagy d) alpontja szerint kell nyilatkozni.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete
szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló
adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban megjelölte.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm.
rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített
ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt
követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe
a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós [Kr. 1. § (7)].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai
alkalmassága igazolható:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§ (1) beknek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKDban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő
az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott
esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően,
az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. fejezetében
(21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes
igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló
adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A Kr. IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha
az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy
megfelel az előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. rendelet szerinti - az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő - részletes
igazolás módja valamennyi rész tekintetében:
M1) A szállításra kerülő gépjármű olyan leírásával, a gyártó vagy a gépjármű hivatalos képviselője
(forgalmazója) által kibocsátott igazolással (nyilatkozattal) amelyből az alkalmassági követelménynek
való megfelelés ellenőrizhető. [Kbt. 65.§ (1) b), Kr. 21. § (1) h)]
Az alkalmasság igazolására vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós [Kr. 1. § (7)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai
szempontból:
M1) ha a szállításra kerülő gépjármű a 48/2011. (III. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően
nem teljesíti az alábbi határértékeket
- az I. rész tekintetében legfeljebb 8,5 l/100 km, a II. rész tekintetében legfeljebb 8,5 l/100 km, a III.
rész tekintetében legfeljebb 6 l/100 km üzemanyag fogyasztást (vegyes használat mellett)
- valamennyi rész tekintetében a szén-dioxid (CO2), a nitrogén-oxidok (NOx), a nem metán
szénhidrogének (NMHC) és a részecske kibocsátás (PM) tekintetében legalább a 715/2007/EK
rendelet szerinti Euro 6 (Euro VI) norma szerinti minősítés határértékeit.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá
csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel

Ajánlatkérő Kbt.135.§(1)-ben foglaltaknak megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlá(ka)t
fogadja el. A kifizetés utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított (rész)számla ellenében, a 2013.évi V.
törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő az I. rész tekintetében részszámlázási lehetőséget biztosít
(legfeljebb 2 részszámla) Kbt.135.§(5) szerint, a II. és III. rész tekintetében részszámlázás kizárt
Követelések beszámítása Kbt.135.§(6) szerint
Fizetési késedelem esetén Ptk.6:155.§(1) szerinti késedelmi kamat és 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási
költségátalány
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás/kifizetés pénzneme: HUF
Szerződést megerősítő biztosítékok a KD-ban foglaltak szerint (késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási
kötbér)
Részletes szabályok a szerződéstervezetben
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:30 (óó:pp) Hely: ENYD - Első Nyugat-Dunántúli
Közbeszerzési Tanácsadó Kft. (ajánlatkérő nevében eljáró szervezet), 1011 Budapest, Fő u. 21., II.
emelet, I. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatok felbontásakor csak ajánlatkérő,
ajánlattevő(k) és támogatást nyújtó/támogatás felhasználását ellenőrző szervezetek képviselői
lehetnek jelen
Ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerülő adatok (jelen eljárásban: az ajánlati ár és szállítási
határidő) és betekintés felolvasólapba Kbt. 68. § (3)-(4) szerint
Bontási jegyzőkönyv és annak megküldése Kbt. 68. § (6) szerint
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A közbeszerzési dokumentumok (KD) közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen
hozzáférhetők az I.3) pontban jelzett címen. A KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidőig [Kbt.
57. § (2)]
A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről értesítést kell küldeni az I.3) pont alatti elérhetőségre
megadva a kiváltó gazdasági szereplő nevét/címét/adószámát/e-mail/telefon/telefax elérhetőségét
(regisztráció). A regisztrációról az ajánlatkérő 2 munkanapon belül visszaigazolást küld (ha a kiváltó
nem kapott visszaigazolást az úgy minősül, hogy ajánlatkérőhöz nem érkezett meg a dokumentumok
elektronikus letöltéséről szóló értesítés). Ajánlatkérő a regisztráció során megadott elérhetőségen
tart kapcsolatot a gazdasági szereplővel (küldi meg a kiegészítő tájékoztatást) azzal, hogy az eljárás
valamennyi irata elérhető a Közbeszerzési Adatbázisban is.
Az előbbiek szerinti értesítés helyett Ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozhat a KD eléréséről.
2) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56. § szerint
3) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71. § szerint azzal, hogy Ajánlatkérő jelen eljárás
tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését
4) Ajánlatokat zárt csomagban, csomagoláson eljárás tárgyának és ajánlattevő nevének
feltüntetésével kell benyújtani 1 eredeti papír (zsinórral, lapozhatóan összefűzött, oldalszámozással
és tartalomjegyzékkel, cégszerűen aláírva) és 1 másolati elektronikus példányban [Kbt. 68. § (2)].
Az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között (az ajánlattételi
határidő lejártának napján 9:00 és 11:30 óra között) garantálja a személyes átvételt, illetőleg a postai
küldemény átvételét.
5) Ajánlatkérő eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához
6) Ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (5), 66. § (2), 66. § (4), 66. § (6) bekezdések szerinti
nyilatkozatokat, közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást, ajánlattevő (alvállalkozó/
kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját, amennyiben az ingyenes elektronikus
adatbázisból Ajánlatkérő számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/
változásbejegyzés iratait (nemleges nyilatkozat is)
7) Ajánlatban meg kell határozni a jármű pontos típusmegnevezését és csatolni kell a megajánlott
gépjárművek magyar nyelvű gyártói adatlapját és/vagy a műszaki leírásban meghatározott
követelményeknek való tételes megfelelést igazoló dokumentumot
8) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, kivéve a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat
[Kbt. 47. § (2)], nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén - az angol nyelvű gyártói adatlap
kivételével - fordítás csatolandó
9) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint
10) Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35. § (8)]

11) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok
igazolását, a felhívás III.1.3) pont M1) alpontjaiban foglaltak szerint
12) Értékelés módszere: valamennyi rész és részszempont tekintetében a legjobb (legalacsonyabb
értéket tartalmazó) ajánlati elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb
pontszámot adja, az értékarányosítás (fordított arányosítás) módszere szerint. Az értékelés során
adható pontszám: 0-10
13) Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]
14) További kiegészítő információk a felhívás VI.4.3) pontjában
Fentiekre vonatkozó részletes információk az ajánlattételi dokumentációban (közbeszerzési
dokumentumokban)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1) Jogorvoslati
kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
2) II.2.4) ponthoz valamennyi rész tekintetében: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §
(3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlati
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.
3) Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4)
bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz
képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok
igazolását, az ajánlati felhívás III.1.3) pont M1) alpontjaiban foglaltak szerint.
4) Ajánlatkérő által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok
a KD-ban)
5) Kiegészítés a IV.2.6. ponthoz: Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 napot ért
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ (5945/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Nemzeti azonosítószám: AK04815
Postai cím: Arany J. utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Katalin
Telefon: +36 14116325
E-mail: kozbeszerzes@konyvtar.mta.hu
Fax: +36 13316954
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mtak.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mtak.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://b-t.hu/dokumentum/index.php/s/yAnhdp1On9KW13S (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PUBLIC CONSULTING Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szalay u. 2. III. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kretter Diána
Telefon: +36 704505971
E-mail: office@publicconsultingkft.hu
Fax: +36 17002256
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://konyvtar.mta.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PUBLIC CONSULTING Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szalay u. 2. III. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1055

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kretter Diána
Telefon: +36 704505971
E-mail: office@publicconsultingkft.hu
Fax: +36 17002256
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://konyvtar.mta.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: COMPASS+ országos felhasználású, tudományos tartalmú elektronikus adatbázis és
keresőfelület kialakítása vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72212600-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
COMPASS+ országos felhasználású, tudományos tartalmú elektronikus adatbázis és keresőfelület
kialakítása vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: COMPASS+ országos felhasználású, tudományos tartalmú elektronikus adatbázis és
keresőfelület kialakítása vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72212600-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A COMPASS országos szintű, PHP és MySQL alapú adatbázis,nyilvános,a közösségi könyvtárakban
elektronikus formában elérhető,kurrens és archív tudományos adatbázisok listáját összegyűjti, rendszerezi
és az egyéni felhasználók számára közszolgáltatás jelleggel, ingyenesen és korlátozás nélkül, szabadon
hozzáférhetővé teszi, hogy a magyarországi és a határon túli felhasználók számára naprakész információt
biztosítson az adott pillanatban Magyarországon hozzáférhető elektronikus tudományos tartalmak
elérésének lehetőségeiről és módjáról.
A Compass+ projekt célja interaktív webes platform létrehozása, amely az EISZ rendelkezésére álló
adattömeg alapján hatékony és testre szabható felületén keresztül segíti az eligazodást úgy az EISZ
tagintézmények, mint a kutatói közösség tagjai és a döntéshozók számára az intézményi teljesítménymérés
és -értékelés, valamint rangsorolás területén, továbbá a nemzeti licensz előfizetés keretében elérhető
tudománymetriai adatbázisok és szoftverek minél hatékonyabb és szakszerűbb felhasználása érdekében.
Cél egy könnyen kezelhető, nyílt forráskódon alapuló webes, országos felhasználású, tudományos tartalmú
elektronikus adatbázis (backend) és keresőfelület (dashboard) létrehozása.
Mennyiségi adatok:
A rendszerben tárolni kívánt rekordok nagyságrendje megközelíti a 10 millió rekordot.
A rendszert minimum 800 fő felhasználó fogja használni, Felhasználói szintek: Rendszeradminisztrátorok,
Intézményi adminisztrátorok, Regisztrált felhasználók
Ajánlatkérő elvárja a PHP, MySQL használatát.
Mérföldkövek:
Szerződés megkötésétől - 2018. december 31. Műszaki leírásnak megfelelő, tesztelhető változat átadása
(Ajánlatadó által biztosított tesztkörnyezeten)
2019. január 1. - 2019. május 31. Ajánlatkérő visszajelzései alapján tesztelhető változat véglegesítése
(Ajánlatadó által biztosított tesztkörnyezeten)
2019. június 1. - 2019. június 30. A finomhangolt rendszer átköltöztetése az Ajánlatkérő által biztosított éles
környezetre
2019. július 1. - 2019. december 31. Pilot működés alatt support biztosítása: 600 óra (hibajavítás, frissítés,
konzultáció)
2019. július 1. - 2019. december 31. A felhasználói visszajelzések alapján a rendszer funkcióinak
módosítása, bővítése
2020. január 1. - 2020. december 31. A rendszerrel kapcsolatos általános és gyakorlati elektronikus oktatási
anyagok készítése
2020. január 1. - 2020. december 31. Support biztosítása: 600 óra (hibajavítás, frissítés, konzultáció)
A COMPASS+ rendszer lehetőséget kell biztosítson az alábbiakra:
• rendszeradminisztrátori jogosultságok kezelése, felhasználóhoz rendelése
• intézmények és szervezeti egységek hierarchiában történő kezelése (új felvétele, módosítás, törlés stb.)
• intézményi adminisztrátori jogosultság kezelése, felhasználóhoz rendelése (intézményenként és szervezeti
egységenként is hozzáadható)
• regisztrált felhasználói jogosultság kezelése, felhasználóhoz rendelése (intézményenként és szervezeti
egységenként is hozzáadható)
• felhasználói szintek jogosultságainak rendszeradminisztrátor által történő paraméterezése (mely
modulokhoz férhetnek hozzá) felhasználók kezelése (adatainak módosítása, felhasználó felfüggesztése,
törlése)
A COMPASS+ platform folyamatosan frissül. Az adatok szabványos protokollokon, API-k segítségével és
manuális importálással kerülnek a rendszerbe. Használni kívánt API-k és protokollokat részletesen a további
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

További feladat továbbá:
• a rendszer élesbe állásával párhuzamosan support tevékenység nyújtása mérföldkövekben
meghatározottak szerint (össz. 1200 óra)
• a COMPASS+ rendszer által is érintett tudománymetriai kérdésekben ismeretbővítő, szemléletformáló,
SCORM formátumú, maximum össz. 1200 perc elektronikus oktatási anyag készítése demonstrációs
és szimulációs funkciókkal, illetve élőszereplős felvételekkel a célcsoport számára. Az élőszereplős,
vizualizációval támogatott és kiegészített felvételek könnyebbé teszik a megértést,és a tanulást a
hallgatóság számára.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlattevő rendelkezik-e CSc vagy Phd tudományos fokozattal rendelkező
szakemberrel 15
2 Ajánlattevő rendelkezik-e felsőfokú informatikai végzettséggel és PMP minősítéssel továbbá
legalább 5 év szoftverfejlesztések projektvezetése területen szerzett tapasztalattal rendelkező
szakemberrel 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő előírja ajánlati biztosíték nyújtását, melynek mértéke nettó 1 500 000,- HUF. Az ajánlati
biztosítékot a Kbt. 54. § (1) bek. szerint kell rendelkezésére bocsátani, amely az ajánlattevő választása
szerinti módon, a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető. Részletes feltételeket a
további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a) - b) pontjaiban felsorolt kizáró
okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt 67. § (1)~(2) bekezdés, valamint a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69, § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10, illetve 12-16. §ának megfelelően keli igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevő köteles külön egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtására. Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem
említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét
az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot. Azon
alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő nyilatkozni köteles a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § rendelkezései szerint - adott
esetben nemleges tartalommal is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt, 64. § (l)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére,
továbbá a 74. § (1) bekezdésére.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az
adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 16. §-ában foglaltakra is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatában a
Kbt. 67. § (l)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt
alkalmassági követelménynek megfelel. Ajánlatkérő az előzetes igazolás során elfogadja az érintett
gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát
IV. rész a pont kitöltésével részletes információk megadása nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők kötelesek csatolni:
P.l) a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi
számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatot - attól függően, hogy ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak - az alábbi tartalommal:
- ajánlattevő mely számlaszámokkal rendelkezik
- pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban
volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.
Ajánlatkérő sorbaállítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat
érti.
Amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban szűnt meg
az ajánlattevő pénzforgalmi számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot
csatolni.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők közül elegendő, ha közülük egy felel meg a
P.1) feltételnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. A Kbt. 65. § (8)
bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt,
az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt
megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P.1) bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő az eljárást
megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatában a
Kbt. 67. § (l)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt
alkalmassági követelménynek megfelel. Ajánlatkérő az előzetes igazolás során elfogadja az érintett
gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát
IV. rész a pont kitöltésével részletes információk megadása nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők kötelesek csatolni:
M.l) a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti
szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1)-(2) bekezdései szerint.
Az igazolásnak, vagy nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, elérhetőség),
- a teljesítés idejét, (a kezdő és a befejezési időpontot év-hónap-nap pontossággal megadva),
- a szolgáltatás tárgyát, és mennyiségét (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható)
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet
kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben
az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy
projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a
Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban
foglaltak is irányadók.
M.2) a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a
szakembereknek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből kiderül,
hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül
foglalkoztatásra;
- a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza
(keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen kiderül az előírt alkalmassági
feltétel(ek) teljesülése, valamint tartalmazza a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát,
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolata.
Ajánlatkérő a felsőfokú végzettség alatt államilag elismert főiskolai és/vagy egyetemi diplomát,
oklevelet ért, vagy külföldön megszerzett felsőfokú végzettség esetén ezzel egyenértékűen
honosított végzettséget igazoló okiratot.
Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követő a végzettségnek
megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi munkát végzett, úgy az egyidőben szerzett
gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható
függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten, vagy több munkakörben
dolgozott.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M.1)
M.1.1) nem rendelkezik országos felhasználású, tudományos tartalmú, elektronikus, PHP és MySQL
alapú adatbázis és keresőfelület kialakítására vonatkozó referenciával, mely legalább 100.000
rekordot és legalább 1 külső API hívást kezel, és
M.1.2) nem rendelkezik legalább összesen 900 perces képernyőfelvételt és interaktív
szoftverszimulációt és/vagy élőszereplős felvételt tartalmazó, SCORM formátumú elektronikus
oktatási anyag bevezetésére vonatkozó referenciával, melyet legalább 200 felhasználó megnyitott,
és
M.1.3) nem rendelkezik online informatikai rendszer üzemeltetésére és/vagy támogatására
vonatkozó referenciával, amely legalább 12 hónapig folyamatosan fennállt.
M.2)
M.2.1) nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú informatikai végzettséggel és minimum 5 év
programozói tapasztalattal rendelkező szakemberrel, és
M.2.2) nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú pedagógus végzettséggel, továbbá minimum 20 db
SCORM formátumú, képernyőfelvételt és interaktív szoftverszimulációt és/vagy élőszereplős felvételt
tartalmazó elektronikus oktatási anyag készítésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező
szakemberrel.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (4)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (l)-(2)
bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó. A részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: 1055 Budapest, Szalay utca 2. 3.
emelet 2. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljáráson a Kbt. 68. § (3) bekezdése
szerint személyek lehetnek jelen. A bontási eljárásra egyebekben a Kbt. 68. § (1), (4) és (6)
bekezdésében foglaltak irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább az ajánlattevőnek, vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie és le kell töltenie az
ajánlattételi határidő lejártáig. Ha valamely érdeklődő gazdasági szereplő szeretné azt elektronikus
úton elérni és letölteni, regisztráció megküldésével kell ezt jeleznie az ajánlatkérőnek az
office@publicconsultingkft.hu e-mail címre a következő adatok megküldésével: érdeklődő gazd.
szereplő neve, címe, email címe, kapcsolattartó neve, telefonszáma. A regisztráció kézhezvételét
követően ajánlatkérő minden érdeklődő gazdasági szereplő számára, az abban megadott email
címre megküldi azt a letöltési jelszót, melynek használatával a gazdasági szereplő elektronikus úton
eléri és letöltheti a közbeszerzési dokumentumokat.
2. AK az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) (5) bek. szerint jár el.
3. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) szerinti adatokat.
4.Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bekezdésében
foglaltakról. A Kbt.66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg
kell tenni.
5. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) alapján a felhívásban, valamint a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.
6. A Kbt. 47. § (2) alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható a Kbt. 66. §
(2) szerinti nyilatkozat kivételével.
7. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.
8. AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság
létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
7. AK a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
8. Az értékelés módszere: az 1. Ár részszempont alszempontjai és súlyszámai - 1.1. Support
szolgáltatás díja (nettó, Ft/óra)/Súlyszám 40; 1.2. Adatbázis és keresőfelület kialakításának
egyösszegű ajánlati ára (nettó, Ft/)/Súlyszám: 30 - esetén a relatív értékelés fordított arányosítás,
a 2. és 3. részszempont esetén az abszolút értékelés, pontozás. Az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határa: 0-10. A további részletes értékelési módszert és az alszempontokhoz
kapcsolódó súlyszámokat a - karakterkorlátra tekintettel - a további Közbeszerzési Dokumentumok
tartalmazzák.
9. FAKSZ: dr. Kretter Diána 00373,
10. AK a Kbt. 75. § (2) e) pontját nem alkalmazza,
11. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg az alkalmasság feltételeit és igazolását a
következőesetekben: III.1.2) P.1) és III.1.3) M.1) M.2)
12. A felhívás II.2.7. pontjában meghatározott szerződéskötési időpont az ajánlatok elbírálásáról
szóló összegezés megküldésének függvényében változhat.

13. Az ajánlatokat személyesen vagy postai úton munkanapokon hétfőtől csütörtökig 10:00-16:00
óráig, pénteken 10-14 óráig, az ajánlattételi határidő napján 10:00-11:00-ig lehet benyújtani.
Jelen rendelkezés irányadó bármely az ajánlattevő által benyújtandó dokumentum (hiánypótlás,
indoklás, igazolás) benyújtása tekintetében is. Ajánlattevő felelőssége, hogy ezen körülményre a
kézbesítésben résztvevő szervezet figyelmét is felhívja.
14. Ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya
egy adatbázis kialakítása, mely egységet képez, az sem szakmai, sem jogi indokok alapján nem
bontható részekre, és a részajánlattétel biztosítása nem eredményezné a közpénzek hatékony
felhasználását.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 § -ában
meghatározottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Makó Város Önkormányzata (5909/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Makó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK04876
Postai cím: Széchenyi tér Tér 22.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Turbucz Marietta Judit
Telefon: +36 62511800
E-mail: kozbeszerzes@mako.hu
Fax: +36 62511801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mako.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mako.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://mako.hu/onkormanyzat/kozbeszerzes/ (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ész-Ker Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szabó József
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mako.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mako.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ész-Ker Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szabó József
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mako.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mako.hu/
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés keretében a Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum)
építéséhez, rekonstrukciójához és fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció elkészítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés keretében a Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) építéséhez,
rekonstrukciójához és fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció elkészítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés keretében a Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum)
építéséhez, rekonstrukciójához és fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71220000-6

További tárgyak:
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Makó Város Önkormányzata
6890 Makó, Széchenyi tér 22.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés keretében a Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) építéséhez,
rekonstrukciójához és fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
Nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervdokumentáció elkészítése a rendelkezésére bocsátott engedélyes
tervdokumentáció és a hatályos jogszabályok alapján.
2016-ban a Fürdő bővítéséhez az építési engedélyezési- és kiviteli dokumentáció elkészítésére Ajánlatkérő
(továbbiakban: AK) közbeszerzési eljárást indított. Az eljárás alapvetően a 2008-as, Makovecz Imre
tervének megvalósítatlanul maradt épületrészeinek megvalósításáról szólt, továbbá az üzemeltetés 3 éve
alatt felmerült igényeket rögzítette. Az eljárás eredményeképpen létrejött szerződés alapján az elkészült
engedélyezési tervdokumentáció 2017. október 13-án került benyújtásra, mely jogerőre is emelkedett.
A tervezési folyamat lezárása után került kihirdetésre a beruházást (így magát annak a tervezését is)
alapvetően befolyásoló 2144/2017.(XII. 29) Korm. határozat.
A Miniszterelnökség 2018. február 12-i, 12/2018-as számú, országkép- és településképvédelmi szempontú
előzetes véleményében a beruházáshoz a hozzájárulását nem adta meg. Az a cél, hogy egy korszerű,
gazdaságoson üzemeltethető, ugyanakkor minden igényt kielégítő fürdőfejlesztés valósuljon meg, az
egyeztetések a tervezési program bővítését eredményezték.
A fentiekre tekintettel szükséges az elkészült kivitelezési dokumentáció átalakítása az országkép- és
településvédelmi szempontoknak, valamint a kiegészített tervezési programnak megfelelően, az alábbiakban
felsorolt szempontok szerint:
1. Zsűriterv elkészítése: A 2144/2017.(XII. 29) Korm. határozat a Makovecz Imre életművének gondozásával
összefüggésben szükséges további intézkedésekről, valamint a Makovecz Imre életművének gondozásáról
szóló 2022/20015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló rendelet 1. pontjában a Kormány egyetért
a Makovecz Imre életművének gondozásával összefüggésben felmerülő, Makó Város Önkormányzata által
megvalósítani kívánt Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztésével, ezért a beruházás
megvalósítása érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Makovecz Imre Alapítvány
bevonásával országképi és településképi arculat biztosítása érdekében tekintse át, és szükség szerint
vizsgálja felül a fejlesztés terveit.
A rendeletben meghatározott célnak megfelelően, a Fürdőben markánsabban szükséges megjeleníteni
Makovecz Imre világát, nagyobb hangsúlyt kell kapnia annak a ténynek, hogy a világhírű építész egyik
legnagyobb, de félbe maradt tervének a megvalósítása a feladat. Az eddiginél sokkal szélesebb körű
művészeti, esztétikai és műszaki megvalósítás biztosítását kell a tervekkel a tervezés során megalapozni,
ezért ehhez a folyamathoz szükséges zsűriterv elkészítése, bemutatása és annak elfogadtatása és
jóváhagyása a Miniszterelnökség és a Makovecz Imre Alapítvány részéről.
2. Beléptető rendszer I. ütemet is érintő átalakítása
3. Automata öntözőrendszer áttervezése
4. Wireless és töltő pontok betervezése
5. Merülődézsa(k) betervezése
6. Bowlingpálya tervezése
USZODA, KÜLSŐ MEDENCE, ÉTELUDVAR
7. Főhomlokzat /bejárati/ függönyfal áttervezése
8. Vízfüggönyfal tervezése
9. ÉK-i és ÉNY-i homlokzat áttervezése
10. Belső függönyfal tervezése, eredményjelző

11. Akvárium tervezése
12. Uszoda medencefenék emelő
13. Külső bár berendezése
14. Uszoda terében lévő falburkolat újratervezése
15. T2 termálkút gépészetének áthelyezése
16. Uszoda előterében termál ivókút tervezése
17. TV közvetítésre alkalmas elektromos tervek
ÉLMÉNYFÜRDŐ, NYÁRI ÖLTÖZŐ, CSÚSZDA
18. Nyári bejárat és környezetének áttervezése
19. Vizes játszótér egyedi arculatra való áttervezése
20. Csúszdák álcázása növényekkel
21. Csúszdatorony építészeti áttervezése
22. Motoros árnyékolók betervezése a napozóteraszra
23. Csúszdák villamos áttervezése
24. Ételudvar téliesítése
A részletes feladatleírást a közbesz. dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége,
szakmai tapasztalata 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7. pont részletesen: 1. A kiviteli tervdokumentáció munkaközi tervének bemutatása: szerződés
hatálybalépésétől számított 3 hónap. A véglegesített kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció elkészítése:
szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap. Előteljesítés megengedett.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT) alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti
kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján AT-nek ajánlatában a Kbt. II.
Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között
rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD)
kitöltött és megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt példányának
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös
ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4.§ és 6-7. § alapján kell kitölteni.
AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (AT-nek) a
”Kr.” 8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67.§ (3) bekezdése és a K.r. 15.§ (1) bek. alapján az
ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a
”Kr.” 3.§ (2) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67.§
(4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
AK a Kbt. 74.§ (1) bek. b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót, vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben
meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
Öntisztázás: Kbt. 64.§ (1)-(2) bek. alapján.
SZ/1) A 322/2015. (X. 30.) K.r. 8.§ (1) bek. alapján alkalmatlan AT, ha nem szerepel az építési
beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara
névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nem
szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód:
SZ/1) A 322/2015. (X. 30.) K.r. 8.§ (1) bek. alapján az SZ/1 alkalmassági minimumkövetelményben
előírt nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői
szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékének adatai alapján,
nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában szereplés tényét alátámasztó igazolást vagy a letelepedés szerinti országban
előírt engedély, jogosítvány másolatát, vagy a szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés tényét
alátámasztó igazolást kell benyújtani.
Az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos
szakmai kamara névjegyzékében való szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§ (11) bek.
szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen
mód - a névjegyzék kivonatának, a névjegyzéket vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy
a névjegyzékben szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő
benyújtásával szükséges igazolni.
A Kbt. 65.§ (9) bek. értelmében az SZ/1 alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető
igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre
vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés
kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65.§ (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell
alátámasztania.
AK a kizáró okok és alkalmasság igazolásának ellenőrzését két körben végzi: első körben az EEKD
dokumentumok alapján, második körben a Kbt. 69.§ (4) szerinti bírálat körében kerül sor.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet
(továbbiakban: K.r) 1.§ (1) alapján az AT-nek az ajánlatban a Kbt. II. Része szerint megindított jelen
eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott
EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az alábbiakban
meghatározott alkalmassági követelményeknek.

AK a Kr. 2.§ (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja AT
egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész α-alfa pont kitöltését).
A Kbt. 69.§ (4)-(7) és a Kr. 22.§ (5) bek.-e alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az
alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M/1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé
számított megelőző 6 év (72 hónap) legjelentősebb befejezett, a szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően teljesített szolgáltatásainak ismertetése.
A Kr. 21. § (3a) bek. alapján AK 6 év (72 hónap) teljesítéseinek igazolását írja elő és a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett szolgáltatásokat veszi
figyelembe.
Benyújtandó igazolás: a Kr. 22. § (1) bek. alapján ref.nyilatkozattal vagy ref.igazolással.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdés rendelkezései is.
Az igazolás vagy nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és
befejező ideje (év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a szolgáltatás tárgya
és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e, illetve saját teljesítés %-ban.
Amennyiben AT a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a ref.igazolásból egyértelműen ki kell
derülnie, hogy AT a referencia mely részeit teljesítette. AK kizárólag a ref.munkának az AT által
elvégzett részét/arányát veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megfelelés vizsgálata során.
M/2. A Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján AT mutassa be azokat a szakembereket, a megnevezésük,
képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
Benyújtandó dokumentumok:
- AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről, hogy melyik
alkalmassági követelményre kívánja bemutatni őket, szakképzettségük, betöltendő munkakör,
betölteni kívánt pozíció, az ajánlat benyújtásakori munkáltató.
- A szakember szakmai tapasztalatát és szakképzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajza (tartalmazza az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges
adatokat, különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által a hivatkozott beruházáson
ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év,
hónap).
- Szakképzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata (az előírt végzettséggel,
képzettséggel való egyenértékűség bizonyítása kétség esetén AT feladata)
- Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a
fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása. AK felhívja a
figyelmet a 2001. évi C. törvényben foglaltakra.
- A szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő
bevonásáról tudomással bír és tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés
teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az
ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 6 évben (72 hónap) legalább 1 db, az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően teljesített, Makovecz Imre vázlatterve alapján készített engedélyes és/
vagy kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó referenciamunkával.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi referenciát kíván bemutatni, amelyben
konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a saját teljesítésének
arányának kell elérnie a fent meghatározott minimum feltételeket. Amennyiben a bemutatásra
kerülő közösen teljesített referencia oszthatatlan, abban az esetben a 321/2015. Kr. 22.§ (5) bek. az
irányadó.
A ref.munka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapon belül teljesítettnek,
ha a szerződésnek a ref.követelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja,
erre az időszakra esik (K.r. 22.§ (4) bekezdés). A Kr. 21.§ (3a) bek. alapján AK 6 év (72 hónap)
teljesítéseinek igazolását írja elő és a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven (108
hónapon) belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M/2. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a) 2 fő, aki az általános építmények teljes körű építészeti tervezési vagy ezzel egyenértékű
jogosultsággal (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 2. pont szerint; betűjele:
É) vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik;
b) 1 fő, aki teljes körű tartószerkezeti tervezői vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal (266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 26. pont szerint; betűjele: T) vagy annak megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik;

c) 1 fő, aki teljes körű épületgépészeti tervezési vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal (266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 28. pont szerint; betűjele: G) vagy annak
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik;
d) 1 fő, aki teljes körű épületvillamossági tervezési vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal
(266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 29. pont szerint; betűjele: V) vagy annak
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik.
Az a)-d) pontban előírt szakmai alkalmassági követelmények tekintetében 1 szakemberrel több
alkalmassági feltételnek való megfelelés, azaz az átfedés megengedett.
A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében kérjük, hogy AT csatolja a jogosultság elérési
útvonalát.
A Kbt. 67.§ (3) bek alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők a M/2. pontnak együttesen is megfelelhetnek.
Irányadó a Kbt.65.§ (6)-(7), (9) és (11) bek és a Kbt.69.§ (11) bek rendelkezései is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013.
(VII.11.) Kr.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A megvalósítás pénzügyi fedezetét AK hazai forrásból biztosítja.
AK előleget nem biztosít.
AK részszámlázási lehetőséget biztosít.
1. részszámla: feltétele a kiviteli tervdokumentáció munkaközi tervének bemutatása. A számlában szereplő
ellenérték a tervezési díj 50%-a.
2. részszámla, azaz a végszámla: a véglegesített kivitelezésre alkalmas tervdokumentációnak AK általi
jóváhagyását követően a fennmaradó összegre (tervezési díj 50%-a) nyújtható be.
Számla kifizetése Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bek., Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. figyelembevételével teljesül. AK
a nyertes AT (Tervező) által a hatályos jogszabályok szerint kibocsátott számla összegét a szerződés
rendelkezéseinek megfelelő számla kézhezvételét követő 30 naptári napon belül köteles banki átutalással
megfizetni a nyertes AT-nek (Tervezőnek).
Részletesen: szerz. tervezet.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a közbesz. dokumentumok részét képező
szerz. tervezet tartalmazza (késedelmi, meghiúsulási kötbér).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/06/21 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Ész-Ker Zrt., 1026 Budapest,
Pasaréti út 83.; III. emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A jogosultak a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései
alapján. AK a bontás során a Kbt. 68. §-a alapján jár el.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar nyelvű, felelős fordítását.
2) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k által cégszerűen aláírt közös részvételre
jelentkezői megállapodást.
3) Az ajánlanak tartalmaznia kell:
- a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot: név, cím, adószám feltüntetésével
- a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat;
- a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot;
- a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján a felolvasólapot;
- a Kbt. 65. § (7) alapján a bevonásra kerülő kapacitást nyújtó szervezetről szóló nyilatkozat: név,
cím, adószám feltüntetésével
AT folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is,
amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.
4) AK a Kbt. 71.§ (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
5) Az alkalmassági feltételek és azok előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

6) Értékelési szempont: a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontrendszer. Értékelés módszere: az 1. részszempont (ár) esetében fordított arányosítás, a 2.
részszempont minden alszempontja esetében pontozás. Részszempontok szerinti értékelés során
adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont.
7) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8) Kbt. 35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
9) Határidők/időpontok magyarországi helyi idő szerint értendők.
10) Közbeszerzési dokumentumok elérhetők a felhívás I.3.) pontjában megadott címen. A
közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy At-nek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak el kell érnie az AT határidő lejártáig (Kbt. 57. § (2) bek.).
11) FAKSZ: Szabó József, lajstromszám: 00480.
12) AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatos felhasználási
jogokat átruházza AK-ra a szerződésben meghatározott díj ellenében, így az elkészített tervekkel
kapcsolatosan AK korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez (322/2015. Kr. 7. § (1) bek).
13) A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn
nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt
nyilatkozatát ajánlata részeként benyújtani.
14) AK nem tart konzultációt és helyszíni bejárást.
15) Az AT minimum 80.000.000,- Ft/év (azaz nyolcvanmillió forint/év) és minimum 40.000.000,Ft/káresemény (azaz negyvenmillió forint/káresemény) biztosítási összegben köteles a jelen
közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés szerinti szolgáltatásokat is lefedő szakmai
tervezői felelősségbiztosítást kötni (vagy a már meglévőt a fentieknek megfelelően módosítani
és hatályában fenntartani) és köteles azt a tervezés teljes időtartama alatt, valamint a Tervezési
Szerződés teljesítését követő 36 hónapig fenntartani. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozni kell
arról, hogy a határidőben rendelkezni fog az előírt felelősségbiztosítással.
16) AK közli, hogy részajánlattételt az alábbi indokokra figyelemmel nem biztosít. A gazdasági,
műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során
Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető
össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítandó tervezési feladatok egy beruházáshoz
kapcsolódnak, továbbá a tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött
több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el.
Folytatás itt: VI.4.3.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint.
17) AT-nek ajánlatához csatolni szükséges „a szerződés teljesítésében részt vevő személyi
állomány képzettsége, szakmai tapasztalata” részszempont kapcsán bemutatott szakemberek
vonatkozásában (is) a szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát és a végzettségét/képzettségét
igazoló dokumentum egyszerű másolati példányát.

18) AK a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján rögzíti, hogy AK támogatásra irányuló igényt nyújtott be (hazai
forrás), melynek el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan
körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A Kbt. 135.§ (12)
bek.-nek megfelelően AK a megkötendő szerződés vonatkozásában rögzíti, hogy a szerződés
hatálybalépését felfüggesztő feltételként kiköti a támogatásra irányuló igény elfogadását és az
igényelt összeggel megegyező vagy azt meghaladó összegű támogatás biztosítását rögzítő
Támogatási Szerződés megkötését.
19) A II.2.5) pontban rögzített minőségi értékelési szempont részletesen (a szerződés teljesítésében
részt vevő személyi állomány képzettsége, szakmai tapasztalata):
a) amennyiben a teljesítésbe bevon olyan É kategóriás vagy azzal egyenértékű jogosultsággal
rendelkező (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 2. pont szerint) építészeti
tervezőt, aki részt vett fürdő építésére és/vagy bővítésére vonatkozó tervdokumentáció
elkészítésében, szakemberenként 15 pontot ér (ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 3 fő), elérhető
pontszám: 45 pont
b) amennyiben a teljesítésbe bevon olyan szakembert, aki belsőépítészeti tervezői vagy azzal
egyenértékű jogosultsággal (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 3. pont
szerint; betűjele: BÉ) rendelkezik, szakemberenként 15 pontot ér (ajánlati elem legkedvezőbb szintje:
1 fő), elérhető pontszám: 15 pont
c) amennyiben a teljesítésbe bevon olyan szakembert, aki táj- és kertépítészeti tervezői vagy azzal
egyenértékű jogosultsággal (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 5. pont
szerint; betűjele: K) rendelkezik, szakemberenként 10 pontot ér (ajánlati elem legkedvezőbb szintje:
1 fő), elérhető pontszám: 10 pont
d) amennyiben a teljesítésbe bevon olyan T kategóriás vagy azzal egyenértékű jogosultsággal
rendelkező (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 26. pont szerint)
tartószerkezeti tervezőt, aki részt vett 20 m-nél nagyobb fesztávolságú ragasztott fatartó szerkezet
tervezésében, szakemberenként 15 pontot ér (ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 2 fő), elérhető
pontszám: 30 pont
20) Az ajánlatban csatolandó esetleges egyéb dokumentumok körét AK a közbeszerzési
dokumentumokban rögzíti.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (6172/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: AK15486
Postai cím: Markusovszky Lajos utca 5.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zakariás Zsófia
Telefon: +36 14532889
E-mail: markukozbesz@v-m.hu
Fax: +36 14532890
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.markusovszky.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.markusovszky.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.markusovszky.hu/hu/bemutatkozas/
kozbeszerzes_480-28.html (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Vital Management Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szépvölgyi út 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Zakariás Zsófia
Telefon: +36 14532889
E-mail: markukozbesz@v-m.hu
Fax: +36 14532890
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.markusovszky.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.markusovszky.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Vital Management Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szépvölgyi út 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Zakariás Zsófia
Telefon: +36 14532889
E-mail: markukozbesz@v-m.hu
Fax: +36 14532890
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.markusovszky.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.markusovszky.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
98341120-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

98341120-2

További tárgyak:

79710000-4

Kiegészítő szójegyzék

79711000-1
79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 7 telephely, karakterkorlát miatt VI.3. pontban
részletezve
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlattevő telephelyeinek élőerős őrzés-védelme, porta-járőrszolgálati feladatainak 36 hónapon keresztül
folyamatos ellátása:
Telephelyek:
1. Központi telephely, 58 329 m2 alapterület,
A Központi telephely, Sürgősségi épület tetején kialakított V. osztályú mentőhelikopter repülőtér területén
légijármű érkezése, ott-tartózkodása és távozása során a repülőtérrend betartatása valamint baleset
esetén az elsődleges intézkedések megtétele, szükség szerint a telepített habbal oltó berendezés
működtetése. A feladatellátáshoz 2 fő szükséges, tűzoltó alaptanfolyammal kell rendelkezniük és 24 órában
kell rendelkezésre állniuk.
2. Kámoni telephely, 24 705 m2 alapterület,
3. Szakrendelő 14 722 m2 alapterület,
4. Szentgotthárdi telephely, 24 669 m2 alapterület,
5. Körmendi Telephely, 20 000 m2 alapterület,
6. Celldömölki telephely, 18 550 m2 alapterület,
7. Intaháza telephely, 87 228 m2 alapterület.
Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, mert gazdaságilag ésszerűtlennek tartja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 6/1996. (VII. 16.) MÜM.rend szerinti hátrányos helyzetű személyek
foglalkoztatása/fő 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés módszere: ár esetében fordított, minőségi szempont esetében pontkiosztás.
Adható pontszám: 0-10
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
valamelyike fenn áll.
-A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok
fenn áll.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. §-a
(előzetes igazolás, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával), és - Ajánlatkérő
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján - a Kbt. 62. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok
fenn nem állásáról közjegyző, vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozattal
kell igazolni.
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a
letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes
kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok,
hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti
ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. A 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt
vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása
érdekében.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Bizottság (EU) 2016/7 végrehajtási rendeletére
(2016. január 5.) az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának
meghatározásáról, mely 2016. január 6-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (http://
www.kozbeszerzes.hu/mutat/1523/).
Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 1-16.§
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerint jár el.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezete
szerinti azon részletes igazolás(oka)t, amelyekhez az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat.
Öntisztázás:
A Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés szerint.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő
gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Folytatás a III.1.3. pontból:

A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az előírt referenciára vonatkozó alkalmassági követelmény
teljesítésének igazolására az Ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait,
ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének
teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával
együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését
a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell
alátámasztania.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján, azokban az esetekben, amelyekben
a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel
a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén
való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági
szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját
vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. §
(1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet 5. §-ában
foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, csupán a IV.
rész alfa pontját szükséges kitölteni.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott
esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően,
az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének
megfelelően, a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell részletesen
igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelménynek az alábbiak szerint:
A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) és 22. § (1) bekezdés a) pont szerint kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve
nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatával [321/2015. Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés].
A fentiek szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés
ideje (kezdő- és végpontja), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő elfogadja annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján
a kapacitást nyújtó szervezetnek kell az előírt igazolási módokkal azonos módon igazolnia.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet, valamint az eljárást
megindító felhívás azon alkalmassági minimumkövetelményét/minimumkövetelményeit, amelynek
igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik. Csatolni
kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint, ha az előírt alkalmassági követelménynek az Ajánlattevő
más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát, azaz,
az EEKD IV. rész # pontját kel kitölteni. Az igazolás benyújtásának - Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti
felhívása keretében történő - előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági
követelmény tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Folytatás a III.1.2. pontban
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban befejezett,
de legfeljebb 72 hónapban megkezdett összesen legalább 186 000 nm alapterületre vonatkozó,
az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített, közbeszerzés tárgyára vonatkozó
(portaszolgálat és/vagy élőerős őrzős-védelem) referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok és az ellenszolgáltatás teljesítésének főbb
feltételei az alábbiak:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a teljesítés igazolást követően, havonta kiállított számla alapján - a Kbt. 135.
§ (1) - átutalással történik a Ptk. 6:130. §. (1)-(2) bekezdésében leírtak szerint.
Az ajánlat és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF). Fizetési késedelem esetén a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatok érvényesek.
Alvállalkozó igénybe vétele esetén a Kbt. 135. §.(5) bekezdése az irányadó.
Az ellenszolgáltatás megfizetésére vonatkozó fizetési feltételeket részletesen a Dokumentáció részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
A kötbéreket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
késedelmi kötbér: 1%/nap
hibás teljesítési kötbér: 1%
meghiúsulási kötbér: 20%
A szerződés hatálya: 36 hónap
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Vital Management Kft. 1037
Budapest, Szépvölgyi út 39. Az iroda felső szintjén található 1. sz. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás a Kbt. 68. § (1)-(4) valamint a (6)
bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
FAKSZ: Balassi János, 01038
Az ajánlatkérő nem engedélyezi, nem írja elő változatok benyújtását. (Kbt. 61. § (1) bek)
Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdése szerint nem engedélyezi a részajánlat tételét, indoka:
beszerzés tárgya funkcionális egységet képez, ezért a szolgáltatás részekre bontása műszaki és
gazdasági szempontból nem releváns, (Kbt. 50. § (1) bek k) pont) az alábbi indokokra tekintettel:
A biztonságos feladatellátás munkaszervezése, a feladat- és felelősségi körök összetettsége, az
egységes követelmények biztosítása, azok ellenőrzése részajánlat-tétel engedélyezése esetén
sokkal nagyobb feladatterhet és anyagi ráfordítást igényel az Ajánlatkérőtől.
Sérül a hatékony és felelős pénzgazdálkodás alapelve egyrészt amiatt, mert több vállalkozóval
(esetünkben akár öt) történő szerződéskötés esetén olyan pozíciók, mint a munkaszervezés,
munkairányítás, helyettesítés, adminisztráció megtöbbszöröződne, másrészt azért, mert
Ajánlatkérőnek sokkal több erőforrást kellene fordítani a minden telephelyen egységes
szolgálatellátás kialakítására, ellenőrzésre.
A fentiek alapján Ajánlatkérőnek gazdasági szempontból hátrányos több szerződés kötése.
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem kér.
Ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot,
- a következő nyilatkozatokat: Kbt. 35 §, Kbt. 66. § (2) bek. (eredeti), Kbt. 66. § (4) bek., a Kbt. 66. §
(6) bek. a) és b) (nemleges válasz esetén is meg kell tenni), EEKD, Kbt. 67. § (1) bek szerint, Kbt.
67. § (5) bek; nyilatkozat, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható,
de nem módosítható PDF. fájl) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik;
- következő dokumentumokat másolatban: az ajánlatban nyilatkozatot tevő másolat aláírási
címpéldányát, vagy aláírás-mintáját (2006. évi V tv 9. § (1) bek. szerint); meghatalmazásról legalább
teljes bizonyító erejű magánokirat - adott esetben (1952. évi III. törvény 196. § szerint).

- Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalommal is meg kell tenni!) Folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza.
Az ajánlat benyújtásának módja: az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva,
Kbt. 66. § (1) bek és Kbt. 47. § (2) szerint, 1 papír alapú +1 elektronikus példányban (1 eredeti papír
alapú, és 1 db eredeti példányról készült PDF formátumú elektronikus másolat CD vagy DVD) kell
benyújtani a Kbt. 68. § (2) bek. és KD részletes rendelkezései alapján. Az eljárás nyelve magyar.
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven
került kiállításra, úgy az Ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő
általi felelős magyar fordítást is
Közös ajánlattétel: Kbt. 35. §, projekttársaság nem hozható létre.
Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §. Hiánypótlásra és tisztázásra vonatkozóan a Kbt. 71. § irányadó.
Az eljárást megindító hirdetmény III.2.3 pont (M1) szerinti alkalmassági minimumfeltétel és ennek
előírt igazolási módja minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest - szigorúbban állapítja meg az
ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.
Jogutódlás figyelembevétele: Kbt 65. § (11) bek. szerint.
Üzleti titok: Kbt. 44. § szerint nevezhető meg.
Összegezés megküldés: Kbt. 79. §, szerződéskötés: Kbt. 131. §
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
Az eljárást megindító felhívásban, és ajánlattételi dokumentációban nem szabályozott kérdésekben
a magyar jog, és a 2015. évi CLXIII. törvény irányadó.
Az értékelési szempontokra, módszerre, műszaki tartalomra vonatkozó részletes leírásokat,
elvárásokat KD tartalmazza.
Folytatás a VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati
kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
Folytatás a VI.3. pontból
Ajánlatkérő a megalapozott ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást tart 2018. április 25. 10.00 órai
kezdettel. Találkozó: 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5., 1. épület, Igazgatóság, 1. emelet,
Műszaki osztály
A szerződés hatálya alatt az árakat fixen kell tartani.
Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell:
- legalább 15 millió forint/káresemény és 30 millió forint/év összegű teljes körű, élőerős őrzésvédelemi feladatok ellátására vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosítással, melyet a
szerződés hatálya alatt köteles fenntartani.

- személyenként, a szolgálat ellátáshoz legalább a vállalkozás nevét tartalmazó formaruhával,
lámpával, és mobiltelefonnal
- 24 órás diszpécser szolgálattal, melyet a szerződés hatálya alatt köteles fenntartani.
- az ellátandó feladattól függően az arra jogosult személyek vagyonőr jelvénnyel
- ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló akkreditált tanúsítvánnyal, vagy
azzal egyenértékű szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer tanúsítványával, vagy
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival, leírásával, melyet a szerződés hatálya alatt
köteles fenntartani.
- 2 fő tűzoltó alaptanfolyammal rendelkező szakemberrel, akik 24 órában rendelkezésre állnak
Fentiekre ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
4.6. „Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális - közbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki:
Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben
a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben vagy összevont
közbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a
központosított vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek
rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
II.2.3. pontban szereplő adat: Központi telephely 9700 Szombathely Markusovszky u. 5;
Szakrendelő 9700 Szombathely Dr. István Lajos krt 3.
Kámoni kórház 9700 Szombathely 11-es Huszár út 130;
Szentgotthárdi telephely 9971 Szentgotthárd Hunyadi J. u 31.,
Körmend, 9900 Munkácsy Mihály u 1.sz
Celldömölki telephely 9500-Celldömölk Nagy S. tér 3.
Intaházai telephely 9551-Mesteri, Intaháza Hrsz. 0176.
IV.2.6. pontban szereplő adat: 60 nap a folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap (6048/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: AK05276
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mtva.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mtva.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:4237420311238496 (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ENYD - Első Nyugat Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mtva.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mtva.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ENYD - Első Nyugat Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 21. II. emelet, Recepció
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mtva.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mtva.hu/
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az MTVA meglévő grafikai rendszerének fejlesztése, valamint AR tracking eszközök szállítása és
üzembe helyezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42962300-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az MTVA meglévő grafikai rendszerének fejlesztése, valamint AR tracking eszközök szállítása és üzembe
helyezése szolgáltatási és adásvételi szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Az MTVA meglévő grafikai rendszerének fejlesztése, valamint AR tracking eszközök szállítása
és üzembe helyezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

42962300-0

További tárgyak:
48322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MTVA meglévő grafikai rendszerének fejlesztése, valamint AR tracking eszközök szállítása és üzembe
helyezése az alábbiak szerint
Ajánlatkérő (AK) a műsorgyártási tevékenysége szerves részét képező, meglévő Vizrt gyártmányú
grafikai rendszerét kívánja bővíteni AR (augmented reality) elemek előkészítéséhez, szerkesztéséhez,
megjelenítéséhez szükséges eszközparkkal, melyek a Hír-és Sportműsorok grafikai elemeinek
megjelenítésében vesznek részt
A beszerzésre kerülő Vizrt komponenseknek az installáció után mindenben AK meglévő Vizrt
eszközparkjával egységes műszaki és minőségi egyezést kell mutatniuk (kompatibilitás)
Nyertes ajánlattevő (AT) feladata a szállítandó eszközök egységes, működő rendszerként történő szállítása
és illeszkedésének biztosítása AK meglévő rendszeréhez (installálás/üzembe helyezés, kivéve az előkészítő
rendszer elemeit). Biztosítania kell a Vizrt grafikai és a tracking rendszerhez szükséges szoftverek
legfrissebb verzióinak használatát, installációs készletét
Az üzembe helyezéssel/installással összefüggő feladatok a felhívás III.1.3) M2) pontja szerinti szakemberek
közreműködését feltételezi
A jelenlegi stúdiókörnyezetbe való behelyezése ill. a jelenlegi stúdiókörnyezetben működő eszközök napi
működési zavara nélküli installálása és szoftveres felkonfigurálása (a tevékenységet 0:30-5:00 óra között kell
végezni)
Szállítandó eszközök ill. referenciatípusok, melyekkel összefüggésben AK az egyenértékű termékek
szállítását akkor fogadja el, ha azok megfelelnek a fenti kompatibilitási elvárásnak
1. Hírműsorok 1. sz. eszközparkja
- Optikai és mechanikai elven működő tracking rendszer - 1 db Stype RedSpy - Optical Camera Tracking
Package, 1 db Stype Hybrid solution
- Viz Artist Lite Software + pluginok - 1 db Vizrt ART-LITE, 1 db Vizrt VIZ-PL-TFX, 1 db Vizrt VIZ-PL-RFX, 1
db Vizrt VIZ-PL-SPX, 1 db Vizrt VIZ-PL-IFX, 1 db Vizrt VIZ-PL-AFX
- Viz Artist hardware - 1 db Vizrt HW-PKG-VIZBOX3-VGA, 1 db VizBox VirtualSet (Z440), amelynek elemei:
1 db HW-PKG-Z440-RENDER, 1 db HW-HP-Z440-1650v4, 1db HW-HP-SSD128, 1db HW-DON-USB, 1db
HW-HP-RMKZ400, 2 db HW-HP-Zx40-RAM8GB-V4, 1db HW-NV-P6000, 1db HW-HP-SSD512
- Meglévő rendszerek kiegészítése, hardver upgrade
- Installációs eszközök, anyagok
2. Hírműsorok 2. sz. eszközparkja
- Viz Artist Lite Software + pluginok
- Viz Artist hardware
- Viz Engine Software
- Viz Engine hardware
- Meglévő rendszerek kiegészítése, upgrade
- Installációs eszközök, anyagok
3. Viz World
- Viz World szoftver - szerver + 10 kliens
- Viz World - hardver
- További kiegészítő elemek
- Viz World - oktatás
4. Sportműsorok Eszközparkja
- RedSpy - optikai tracking rendszer

- Viz Artist Lite Software + pluginok
- Viz Artist hardware
- Viz Engine
- Viz Engine hardware
- Meglévő rendszerek kiegészítése, upgrade-elése
- Installációs eszközök, anyagok
5. Előkészítő rendszer
- Hardverek, Munkaállomások
- Kiegészítő hardverek
- Szoftverek
- 3ds Max pluginek
- Adobe After Effects pluginek
AK csak új (nem használt) eszközöket fogad el
A fent jelzett pontokban megjelölt, megajánlásra kerülő eszközökre, ill. annak kiegészítőire vonatkozó
tételes eszközlistát, az egyes eszközök tekintetében vizsgálandó egyenértékűség szempontjait és a további
részletes elvárásokat a közbeszerzésidokumentumok tartalmazzák
Jótállás:
- hardver: 12 hónap vagy ha jogszabály ennél kedvezőbb feltételéket ír elő vagy a gyártó/eladó hosszabb
jótállást vállal, úgy ezen leghosszabb időtartam (felmerülő hibákat AT 10 munkanapon belül javítja)
- munkaállomások, monitorok: 36 hónap gyári garancia
- szoftver: gyártó által időtartam, vagy ha jogszabály ennél kedvezőbb feltételéket ír elő, úgy ezen
leghosszabb időtartam
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a teljes rendszer szállítását, fizikai beépítését, beüzemelését, az AK 4
db televíziós stúdióját/nem lineáris editorait kiszolgáló - 2017 folyamán redundáns központi adatbázissal
ellátott - háttérrendszeréhez natív módon történő illesztést, ill. a rendszerbe illesztéshez szüks. installációs
anyagkts.-t
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
A II.1.5. és II.2.6. pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatal felé.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.
62. § (1) a)-q) pontjaiban és (2) a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1) a)-q) pontjaiban és (2) a)-b)
pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik/részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be [Kbt. 74. § (1)], vagy az az ajánlattevő, akinek alvállalkozója/alkalmasság
igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplő a Kbt.62.§(1) i) pontja
hatálya alá tartozik vagy a jelen eljárásban felmerült magatartása alapján a Kbt.62.§(1) j) pontja
szerinti kizáró ok miatt kizárásra került
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő vonatkozásában a Kbt.62.§ (1) a)h), k)-n) és p)-q) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti
kizáró okok tekintetében ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.71.§(4)-ben foglalt szabályt
A Kbt. 62. § (1) b) és f) pontja szerinti kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása
ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
nem kerül kizárásra, ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) szerinti véglegessé vált
határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §
(5) szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását
megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen
igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1)-nek megfelelően,
a Kr. II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és
(2) hatálya alá
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a Kr. 3. § (2) szerint, a közös ajánlattevők a Kr. 3.
§ (3) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az
ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2)-nek megfelelően, a Kr. III. Fejezetében (8., 10. és 12-16.
§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. III. Fejezete szerinti részletes
igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér
a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági
szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte
A Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha
az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy
megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt.
67. § (4)]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós [Kr. 1. § (7)].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági
alkalmassága igazolható:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. §
(1) bekezdésének megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az

egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében
szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot
kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott
esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően,
az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. Fejezetében (19.
§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kér részletes igazolásokat ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően hozzáfér a Kr. IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a
gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
A Kr. rendelet szerinti - az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő - részletes
igazolás módja:
Ajánlattevő ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (Vizrt grafikai rendszer szállításából vagy Vizrt grafikai
rendszerhez kapcsolódó AR tracking rendszer értékesítéséből származó) származó általános
forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt - nyilatkozat, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a fenti rendelkezés szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,
az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [Kr. 19. §
(3)]
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1. § (7)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági
szempontból, ha nem rendelkezik az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben
összességében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 120.000.000,- HUF, a
közbeszerzés tárgya szerinti (Vizrt grafikai rendszer szállításából vagy Vizrt grafikai rendszerhez
kapcsolódó AR tracking rendszer értékesítéséből származó) árbevétellel, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), Kr. 19. § (1) bek. c) pont]
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben a
esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá
csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt, vagy annak igazolását, hogy az a szervezet, amelynek adatait az
ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában
foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban itt: Kr.) 1.§ (1) bek-nek megfelelően,
a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a

formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV.
rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott
esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően,
az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§)
foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes
igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül
hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz,
és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
megjelölte.
A Kr. IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn
kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel
bizonyítja, hogy megfelel az előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. szerinti - az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő - részletes igazolás
módja:
Az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb,
közbeszerzés tárgya szerinti (Vizrt grafikai rendszer szállítására vagy Vizrt grafikai rendszerhez
kapcsolódó AR tracking rendszer értékesítésére irányuló) referenciáinak bemutatásával
(ismertetésével), megjelölve a teljesítés idejét (megjelölve a teljesítés kezdő- és befejezési napját,
év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát és mennyiségét
(olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés
kétséget kizáróan megállapítható legyen - így különösen a szállított eszközök megnevezésével
(adott esetben cikkszámmal) és a darabszámok megjelölésével), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy
a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben
a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5.§ (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve
nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott,
előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1. § (7)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, szakmai
szempontból, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított
három évben (36 hónapban) összességében az alábbi eszközöket tartalmazó közbeszerzés tárgya
szerinti (Vizrt grafikai rendszer szállítására vagy Vizrt grafikai rendszerhez kapcsolódó AR tracking
rendszer értékesítésére irányuló) referenciával (referenciákkal) [Kbt. 65. § (1) b), 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (1) a)]
- amelynek részeként sor került legalább egy, legalább a felhívás II.2.4) pontja szerinti elemeket (a
megjelölt eszközöket vagy azokkal egyenértékű eszközöket) magában foglaló AR tracking rendszer
szállítására,
- amelynek részeként sor került legalább egy, legalább a felhívás II.2.4) pontja szerinti elemeket
(a megjelölt eszközöket vagy azokkal egyenértékű eszközöket) magában foglaló Viz Artist Lite
szoftverek és ahhoz kapcsolódó pluginok szállítására,
- amelynek részeként sor került legalább egy, legalább a felhívás II.2.4) pontja szerinti elemeket (a
megjelölt eszközöket vagy azokkal egyenértékű eszközöket) magában foglaló Viz Artist hardware-ek
szállítására.
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott
referencia/referenciák akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját visszafelé számított
három évben (36 hónapban) teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja (sikeres műszaki átadás-átvétel)
erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában
foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva
legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett és három éven (36 hónapon) belül befejezett
teljesítéseket veszi figyelembe.

A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, illetőleg az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy
felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben a
esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá
csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítés igazolása Kbt. 135.§(1) szerint
Részszámlázási lehetőséget és előleget ajánlatkérő nem biztosít
Számlák kiegyenlítése a teljesítést követően utólag HUF-ban 30 napos fizetési határidővel, átutalással a Ptk.
6:130.§(1)-(2) szerint
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§(6) szerint
Késedelmi kamat Ptk.6:155.§(1) és a behajtási költségátalányról 2016.évi IX. tv. szerint
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér és hibás teljesítési kötbér (alapja: érintett
termék/licensz ellenértéke, mértéke naponként 0,8 %, de max. 8 %), meghiúsulási kötbér (alapja: teljes
szerződéses összeg, mértéke: 16 %)
Teljesítési biztosíték: Kbt. 134.§ (2) szerint a teljes (nettó) szerződéses összeg 1 %-a, amely a szerződés
hatályba lépésekor esedékes és az átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjáig kell fennállnia.
Részletes feltételek közbeszerzési dokumentumokban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/06/21 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: ENYD - Első Nyugat-Dunántúli
Közbeszerzési Tanácsadó Kft. (az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet) hivatalos helyisége, 1011
Budapest, Fő utca 21. II. emelet., I. tárgyaló)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásakor csak ajánlatkérő,
ajánlattevő(k) képviselői és nevükben eljáró személyek lehetnek jelen
Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerülő adatok (jelen eljárásban: az ajánlati ár) és betekintés
felolvasólapba Kbt. 68. § (3)-(4) bek. szerint
Bontási jegyzőkönyv és annak megküldése Kbt. 68. § (6) bek. szerint
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumokat (KD) ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek (AT) vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidőig, és
az előbbi elérést vissza kell igazolni az ajánlatkérő (AK) (AK nevében eljáró szervezet) felhívás I.3)
pontja szerinti kapcsolattartási pontjára. [Kbt. 57.§(2)]
A KD letöltéséről értesítést kell küldeni az I.3) pont alatti elérhetőségre megadva a kiváltó gazdasági
szereplő nevét/címét/e-mail/telefon/telefax elérhetőségét (regisztráció).
Az előbbiek szerinti értesítés helyett AT az ajánlatában nyilatkozhat a KD eléréséről
2. Ajánlatot zárt csomagban, (csomagoláson: eljárás tárgya, ajánlattevő neve) kell benyújtani 1
eredeti papír alapú (zsinórral, lapozhatóan összefűzött, oldalszámozással és tartalomjegyzékkel,
cégszerűen aláírva) és 1 másolati elektronikus példányban [Kbt. 68.§(2)]
Az ajánlatot (az abban foglalt nyilatkozatokat) cégszerűen aláírva kell benyújtani
3. Ajánlathoz csatolni kell a következőket:
3.1 Felolvasólapot [Kbt. 66.§(5)]
3.2 Az ajánlatához csatolni szükséges - cégszerűen aláírt - részletes árajánlatot (kereskedelmi
ajánlatot), és a VI.3) 9. alpont szerinti nyilatkozatot, adott esetben a VI.4.3.2) pont műszaki ajánlatot
3.3 AT Kbt. 66.§(2) szerint nyilatkozatát

3.4 AT 2004. évi XXXIV. tv. szerint besorolásáról szóló nyilatkozatát [Kbt. 66.§(4)]
3.5 AT alvállalkozókkal érintett részekről és már ismert alvállalkozókról, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő személyekről/szervezetekről szóló nyilatkozatát [Kbt. 66.§(6), 65.§(7)]
3.6 Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást
3.7 AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját, és amennyiben
az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető, cégkivonatot vagy annak
elérhetőségét (URL)/változásbejegyzés iratait (nemleges nyilatkozat is)
3.8 AT nyilatkozatát a felhívás III.2.2.) pontja szerinti teljesítési biztosíték határidőben történő
nyújtásáról [Kbt.134.§(5)]
3.9 Ajánlati biztosíték teljesítésének igazolását
4. Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, kivéve a Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozat [Kbt.
47.§(2)], nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén fordítás csatolandó
5. Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint
6. Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71. § szerint, azzal, hogy AK fenntartja a jogot a Kbt. 81.
§ (4)-(5) alkalmazására
7. Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint
8. AK az eljárásban való részvételt 1.500.000 Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit
ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 54. § szerint (közös ajánlattételi esetén
ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani) [Kbt. 35. § (5)]
Befizetés helye: 1037 Budapest, Kunigunda u. 64., Pénztár
AK fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11794008-20541884-00000000,
Befizetés igazolásának módja: befizetés/átutalás igazolása vagy igényérvényesítést lehetővé
tevő pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat vagy készfizető kezességet
biztosító okirat vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvény
9. Az érvényes ajánlattétel és szerződéskötés feltétele, hogy AT a szerződéskötés időpontjára
rendelkezzen a megajánlott Vizrt és AR termékek és szolgáltatások gyártójától/gyártó által
erre feljogosítottól származó szervezettől származó nyilatkozattal, hogy jogosult a termékek
és szolgáltatások Magyarország területén történő forgalmazására és az azokkal kapcsolatos
vevőszolgálati tevékenység ellátására
AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy szerződéskötés időpontjára és a szerződés teljes
időtartama alatt rendelkezni fog az előbbi jogosultságokkal azzal, hogy az erre vonatkozó gyártói
(vagy azzal egyenértékű egyéb) nyilatkozatot (annak másolati példányát) nyertessége esetén a
kötendő szerződéshez csatolni fogja
Fentiekre vonatkozó részletes információkat a KD-ban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.4.3.1)
Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.3.2) A II.2.4) pont folytatása:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk
a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlati 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.
Amennyiben ajánlattevő nem a felhívásban/KD-ben meghatározott referenciatípusú termékeket
ajánlja meg úgy a megajánlott termék egyenértékűsége igazolására az ajánlat részeként csatolni kell
a termék műszaki paramétereit tartalmazó leírást, ilyennek tekintve különösen a gyártótól származó
műszaki dokumentációt vagy adatlapot vagy független szakmai szervezettől származó minősítést
amelyből kétséget kizáróan megállapítható az előírt műszaki követelményeknek való megfelelés.
VI.4.3.3) II.2.5) pont kiegészítéseként: Ajánlatkérő jelen eljárásban a legalacsonyabb ár
egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési
dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
áruk felelnek meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]
VI.4.3.4) Ajánlatkérő által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316)
VI.4.3.5) II.2.7) ponthoz: a hardver és licenc termékek szállítására vonatkozó teljesítési határidő a
szerződés aláírásától számított 30 naptári nap (Ajánlatkérő előteljesítést elfogad), egyes szoftvereket
a szállítástól számított 12 hónapra kell biztosítani
VI.4.3.6) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok
irányadók
VI.4.3.7) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt.
75.§(6)]
VI.4.3.8) Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(9)]
VI.4.3.9) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők alkalmassági feltételeit, azok igazolását, a felhívás III.1.2)
és III.1.3) pontjaiban foglaltak szerint
VI.4.3.10) II.1.6) ponthoz: a beszerzendő eszközöknek egymással és az ajánlatkérő által
üzemeltetett további eszközökkel - amelyekkel együtt, egy rendszert alkotnak - együtt kell működniük
(teljes körű kompatiblitást kell biztosítani), továbbá a különböző gyártók termékeinek egymáshoz
történő integrálása jelentős/kiküszöbölhetetlen hátrányt, ill. magas kockázatot jelent, ezért az
ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattételi lehetőségét [Kbt. 61.§(4)]
VI.4.3.11) A VI.3.) pont 4) alpont kiegészítése: a VI.4.3.2) pont szerinti műszaki ajánlat esetében
megengedett az angol nyelven történő benyújtás
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6196/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK05103
Postai cím: Nádor u. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Csaba Ildikó
Telefon: +36 14281730
E-mail: kozbeszerzes.kozbeszerzes@mfb.hu
Fax: +36 14281732
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mfb.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://utsz.hu/projektek/projekt_wcu2yn/index.html (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (CHSH Dezső)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 14-18. „A” lépcsőház, 7. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Ligeti Éva
Telefon: +36 14578040
E-mail: eva.ligeti@chsh.hu
Fax: + 36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mfb.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (CHSH Dezső)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 14-18. „A” lépcsőház, 7. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Ligeti Éva
Telefon: +36 14578040
E-mail: eva.ligeti@chsh.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mfb.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Közvetítői szerződés pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
66122000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP-8.3.3-17 Irinyi Tőkeprogram (TP) végrehajtásának
biztosítása érdekében”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP 8.3.3-17 Irinyi Tőkeprogram (TP)
végrehajtásának biztosítása érdekében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
66122000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU212, HU213, HU221, HU222, HU223, HU231, HU232, HU233, HU311,
HU312, HU313, HU321, HU322, HU323, HU331, HU332, HU333 A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország valamennyi megyéje (kivéve Budapest és Pest megye).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP-8.3.3-17 Irinyi TP végrehajtásának biztosítása
érdekében, ennek keretében 1 db, co-investment struktúrában működő és európai uniós forrásból
felállítandó kockázati tőkealap kezelése, amely tőkealap mértéke: 7.476.635.514 ,- HUF. A TP-ből az Irinyi
Tervhez kapcsolódó befektetést lehet eszközölni.
A szerződés keretében ellátandó főbb feladatok:
- a lejegyzendő kockázati tőkealap - amelynek fő tevékenysége gazdasági társaságokban történő
részesedésszerzésen alapuló tőkebefektetések végrehajtása és azokat kiegészítő pénzkölcsön továbbá
kvázi sajáttőke nyújtása - létrehozásával kapcsolatos teendők ellátása, valamint
- a kockázati tőkealap - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. tv-ben (Kbftv.) meghatározott - alapkezelői feladatainak
ellátása, a GINOP-8.3.3-17 Irinyi TP Termékleírásában (dokumentáció VI. fejezet) és a Pénzügyi Közvetítői
Szerződésben (dokumentáció V. fejezet) meghatározott elvek és előírások szerint, továbbá
- nyilvántartási- és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése,
- Senior Vállalati Befektetési Szakemberek alkalmazása a Kbftv. 7.§ (1)bek a)pont alapján az ajánlattevőalapkezelő Kbftv. szerinti, kockázati tőkealapra vonatkozó befektetés-kezelési tevékenysége ellátásához,
amely tevékenység alapvető fontosságú feladat.
A fenti feladatokat az ajánlattevő alapkezelőnek a saját nevében és a kockázati tőkealap javára eljáró
pénzügyi közvetítőként kell ellátnia. Pénzügyi közvetítő alatt ajánlatkérő (AK) a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 3.§ (1)bek 34.pontban meghatározott fogalmat érti.
A lejegyzendő kockázati tőkealap létrehozásával kapcsolatos főbb feladatok: a Kezelési Szabályzat
megalkotása, a kockázati tőkealap Kbftv. szerinti nyilvántartásba vételére irányuló eljárás lefolytatása, a
kibocsátandó ideiglenes és végleges befektetési jegyek keletkeztetése, közreműködés a befektetési jegyek
jegyzésével kapcsolatos feladatokban.
A kockázati tőkealap kezelése és működtetése keretében ellátandó főbb feladatok: GINOP-8.3.3-17 Irinyi
TP végrehajtása keretében tőzsdén nem jegyzett, az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
a magyarországi kevésbé fejlett régiók egyikében székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező
elsősorban kedvezményezett vállalkozások fejlesztési elképzelései megvalósításának, piacra lépésének,
üzleti terjeszkedésének tőkebefektetéseken keresztül történő finanszírozása, illetve tőkéhez és tartós
forráshoz juttatása kockázati tőkebefektetések által, a versenyképességük növelése érdekében.
A Termékleírás alapján a TP keretében finanszírozható felhasználási célok tekintetében a 255/2014.
(X.10.) Korm. rendelet (ÁTR) 6.§-ában foglalt alábbi támogatási jogcímeken, a következő támogatási
kategóriák szabályai szerint nyújtható finanszírozás a befektetést igénylő vállalkozásoknak, azaz végső
kedvezményezetteknek:
Támogatás jogcíme: ÁTR 6.§ 20.pontja, valamint 651/2014/EU rendelet 21. és 22. cikk
Támogatási kategória: Kockázatfinanszírozási támogatás (ÁTR 7.§ 5.pont és 16. alcím), Induló
vállalkozásnak nyújtott támogatás (ÁTR 7.§ 6.pont és 17. alcím)
Befektetés a végső kedvezményezett vállalkozások által megvalósított, újdonságtartalommal bíró projekthez
nyújtható. A felhasználási célnak illeszkednie kell az Irinyi Terv alábbi alágazatainak egyikéhez: jármű- és
specializált gépgyártás, egészségipar, vegyipar, IKT ipar, élelmiszeripar, zöldgazdaság és energiaipar.
A főbb feladatok továbbá: éves lehívási és kihelyezési ütemterv készítése, Független
Végső Kedvezményezetti Befektetői források bevonása, a végső kedvezményezettek - a
minimumkövetelményeknek megfelelően legalább 16 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Befektetési tevékenységre vonatkozó számszerű vállalások
bemutatása 6
2 2. Szakemberek száma és szakmai tapasztalata 3
3 3. Független Végső Kedvezményezetti Befektető(k) befektetéseinek portfoliószintű aránya (%) 8
4 4. Üzleti koncepció színvonala 30
5 5. Veszteségmegosztás, hozamelvárás 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2029/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: AZ IGEN VÁLASZ TECHNIKAI ADAT, AJÁNLATKÉRŐ NEM BIZTOSÍT
OPCIÓT. KIZÁRÓLAG A FELHÍVÁS EGYÉB PONTJAIBAN A KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT
NEM SZEREPELTETHETŐ SZÖVEGELHELYEZÉSE ÉRDEKÉBEN KERÜLT SOR ERRE.
II.1.4) folyt.:
a 2004. évi XXXIV. törvény (KKV.tv.) 3. § szerinti vállalkozás (kkv) - ösztönzése, pénzkölcsön,
továbbá kvázi sajáttőke nyújtása a végső kedvezményezetteknek, a Programbevételek
felhasználását folyamatosan nyomon követő nyilvántartás vezetése, elkülönített egyéb belső
nyilvántartások vezetése a TP keretében végrehajtott ügyletekkel, a Program-hozzájárulásokkal
kapcsolatban, adatszolgáltatási feladatok ellátása, az ajánlattevő alapkezelő saját befektetési
portfóliójának rendszeres minősítése, kommunikációs kötelezettségek.
Független Végső Kedvezményezetti Befektetők (co-investor) fogalmát a dokumentáció VI.
fejezetében található Minimumkövetelmények tartalmazzák.
A Független Végső Kedvezményezetti Befektetők kiválasztása és bevonása az ajánlattevő feladata.
A Független Végső Kedvezményezetti Befektetők kiválasztására és bevonására vonatkozó
szabályokat és nyilatkozatokat a Közvetítői Szerződés 6.10-6.12 szakaszai és 13. sz. melléklete
tartalmazza.
Alapvető követelmény a nyertessel kötendő Közvetítői szerződés 15.8 pont alapján, hogy a
kezelt alap nettó eszközértéke a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
megállapítva - összhangban a kötelező felügyeleti adatszolgáltatással - ne süllyedjen a jegyzett
és befizetett tőkéhez viszonyítva 30% alá továbbá, hogy a fentiek szerint ellátott tevékenység
teljes mértékben összhangban legyen a Kbftv-ben foglalt, alapkezelőkre vonatkozó előírásokkal,
az 1303/2013/EU rendelettel (CPR), a 651/2014/EU rendeletével (Általános Csoportmentességi
Rendelet), a 480/2014/EU rendeletével (Végrehajtási Rendelet), a 272/2014.(XI.5.) Korm.
rendelettel (Eljárási rendelet) és egyéb kapcsolódó uniós- és hazai jogszabályokban meghatározott
előírásokkal.
II.2.5) folyt.:
- 1.A. ért. alszpont: Az Ajánlattevő (AT) által vállalt, a Pipeline-ba rögzítésre kerülő projektek száma
(súlysz: 1)
- 1.B. értékelési alszpont: AT által vállalt előszűrésre és átvilágításra kerülő befektetések száma
(súlysz: 2)

- 1.C. ért. alszpont: AT által vállalt folyósításra kerülő befektetések összessége. (súlysz: 3)
- 2.A. ért. alszempont: AT szervezettsége keretében a Senior Vállalati Befektetési Szakemberek,
mint a Kbftv. szerinti, kockázati tőkealapra vonatkozó befektetés-kezelési - a befektetési politika
végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai döntések meghozatala és/vagy végrehajtása feladatot ellátó, az alkalmasságot igazoló szakembereken felüli - legalább napi 4 órás jogviszony
keretében foglalkoztatott szakemberek - száma (fő). (súlysz:1)
- 2.B. ért. alszpont: A megajánlott Senior Vállalati Befektetési Szakemberek szakmai tapasztalata
keretében az egyes szakemberekre jutó - egyenként minimum 50 millió Ft értékű kkv (KKV.tv. 3.§
szerinti vállalkozás) szektorban történt - kockázati tőke befektetések össz. darabszáma az ajánlat
benyújtását megelőző 20 évben (össz. darabszám). (súlysz: 2)
- 5.A ért. alszpont: Veszteségmegosztás mértéke (%) (súlysz:1)
- 5.B. ért. alszpont: Hozamelvárás (Elvárt Hozam) (%): AT ajánlata arra az éves kamatmarzsra
vonatkozóan, amely a forint EU Referencia Alap-kamatlábon felül az Irányadó Kamatlábat adja ki, és
amely az Elvárt Hozam kiszámításának alapját adja a Befektetési jegyek tulajdonosa (Magyar Állam)
számára (súlyszám: 2)
ÁR szpont részletezése:
- 2018-2023-as Általános Díjazás mértéke a Pénzügyi Közvetítői Szerződés hatályba lépésétől a 24.
hónap végéig (%) (súlysz: 15)
- 2018-2023-as Általános Díjazás mértéke a Pénzügyi Közvetítői Szerződés hatályba lépésétől
számított 25. hónap első napjától 2023. december 31-ig. (%) (súlysz: 15)
- 2018-2023-as Befektetés- arányos Díjazás mértéke a Pénzügyi Közvetítői Szerződés szerinti
Befektetési Időszak I. kezdetétől (az Alap nyilvántartásba vételétől) 2023. december 31-ig (%).
(súlysz: 20)
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-8.3.3-17 Irinyi Tőkeprogram
II.2.14) További információ:
AK a beszerzés becsült értékét a felhívásban nem kívánja közzétenni.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó (av.), és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§
(1)bek a)-q) pontban, a 62.§ (2)bek a)-b) pontban és a 63.§ (1)bek b) és d) pontban foglalt kizáró
okok bármelyike fennáll.
AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, av.-t, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki a Kbt. 62.§ (1)bek a)-q) pontban, a Kbt. 62.§ (2)bek a)-b) pontban és a 63.§ (1)bek
b) és d) pontban szereplő kizáró okok hatálya alá tartozik vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az
eljárás során következett be. [Kbt. 74. §(1)bek]
Igazolási mód:
AT-nek (közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön) és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(KR) 1.§ (1)bek-nek megfelelően - a KR II. Fejezetre (2-4.§) tekintettel - az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a
Kbt. 62.§ (1)-(2) bek és 63.§ (1)bek b) és d) pont hatálya alá.
Az ajánlatban be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2)bek és 63.§ (1)bek b) és d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső
- az alkalmasság igazolásában részt nem vevő - av.-t. [Kbt. 67.§ (4)bek]
Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a KR 8.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik
a Kbt. 62.§- és a KR 9.§ szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik 63.§ (1)bek b) és d) pontban
meghatározott kizáró okok hatálya alá.
AK nem kéri az érintett AT-(k)től a KR III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt.
69.§ (11) bek-nek megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okokat igazoló adatbázisokhoz,
és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte - azon adatbázisok
elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében AK számára a
KR előírja.

Nem Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a KR 10-§ szerint köteles igazolni, hogy nem
tartozik a Kbt. 62.§ és a KR 11.§ szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a 63. § (1) bek b) és d)
pontban meghatározott kizáró okok hatálya alá. Esetükben AK az igazolások hitelességét a KR VI.
fejezetének megfelelően jogosult ellenőrzi.
A kizáró okok igazolására AT-k az ajánlati felhívás VI.5) pontja szerinti feladásának napjánál régebbi
keltezésű nyilatkozat(ok)at is benyújthatnak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós.
A kizáró okok igazolásának módjáról részletesen a KR 1-16. §-ai rendelkeznek.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára és a 67. § (3) bek-re is.
Alkalmasság minimumkövetelmény(ei):
SZ/1. Alkalmatlan az AT, közös AT-k amennyiben nem rendelkezik alternatív befektetési
alapkezelőként kollektív portfoliókezelési tevékenység végzésére vonatkozó érvényes és hatályos
hatósági engedéllyel (Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a Kbftv. 5.§
szerinti, a 7.§ (1)bek-ben foglalt tevékenységek végzésére vonatkozó engedéllyel). Kollektív
portfóliókezelés alatt a Kbftv. 4.§ (1)bek 63.pont értelmében a kollektív befektetési forma számára
végzett befektetéskezelési tevékenység, valamint a kollektív befektetési forma létrehozatalához,
működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása értendő. A Kbftv. 4.§ (1)bek 62. pontja értelmében
kollektív befektetési forma minden olyan kollektív befektetés, amely több befektetőtől gyűjt tőkét
abból a célból, hogy meghatározott befektetési politikának megfelelően befektesse a befektetők
javára (ideértve az alternatív befektetési alapot is).
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
SZ/1. AT-nek az ajánlatában a KR 1.§ (1)bek-nek megfelelően az EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel AK által meghatározott szakmai tevékenység végzésére
vonatkozó alkalmassági követelménynek. Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös AT-nek külön
EEKD-t kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek az ajánlatában a KR 1.§
(1)bek-nek megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel AK által
meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek. Közös ajánlattétel esetén
mindegyik közös AT-nek külön EEKD-t kell benyújtania.
AK a KR 5.§ szerint a 2.§ (5)bek. alapján kéri az EEKD IV. rész szerinti részletes információk
megadását a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények előzetes igazolására.
AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása alapján a
KR 1.§ (2)bek. szerint, a KR IV. fejezetnek (19.§) megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk,
hogy megfelel(nek) a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek.
Az a szervezet, amelynek adatait AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AK-t AT teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
AK nem kéri az érintett AT-(k)től a KR IV. Fejezet szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69.§
(11)bek szerint közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és
a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a KR
VI. Fejezet szerint jogosult ellenőrizni.
AK felhívására történő - részletes igazolás módja:
P/1. A KR 19.§ (1)bek. c)pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás
VI.5. pont) visszafelé számított három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy AT (közös AT)
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
P/2. A KR 19.§ (1)bek. b)pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás
VI.5. pont) visszafelé számított három üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti
ország joga előírja közzétételét). A számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása nem
szükséges, ha a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető. Ilyen esetben
a beszámoló adatait AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló
beküldése nem szükséges.
Amennyiben AT, közös AT-k AK által előírt teljes időszak kezdete után kezdte meg működését
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6)bek. szerint lehet az alkalmasságot igazolni, a közös ATk a P/1 feltételnek együttesen is megfelelhetnek, a P/2 feltétel esetén pedig elegendő, ha közülük

egy megfelel. Az AT-k a Kbt.65.§ (7)-(8) és (11) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet
kapacitásra, és igazolhatják azt. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11)bek-re.
III.1.1) folyt. 1. szövegrész:
AK a KR 5.§ szerint a 2.§ (5)bek alapján kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk
megadását a szakmai tevékenység végzésére való alkalmassági követelmények előzetes
igazolására.
VI.3) folyt. 1. szövegrész:
8. AK a Kbt. 75.§ (2)bek. f)pont alapján eredménytelenné minősíti az eljárást, amennyiben a
közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt folyamatba épített
ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás
szabályai szerint AK-nek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani.
9. (1. szövegrész) AK a Kbt. 77.§ (1)bek. alapján meghatározza az ellenszolgáltatást tartalmazó
értékelési szemponton vagy alszemponton kívüli értékelési szempontokkal (alszempontokkal)
összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét,
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával
azonos számú pontot ad.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére AT, közös AT-k
amennyiben
P/1. az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5. pont) visszafelé számított
három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben a(z) - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes
árbevétele a vizsgált években összesen nem éri el a 150.000.000,- HUF-ot.
P/2. az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5. pont) visszafelé számított
három üzleti év tekintetében a beszámolók adatai szerinti saját tőke mértékek három évre vonatkozó
átlaga kisebb az adott évi jegyzett tőke mértékek három évre vonatkozó átlagához képest és, ha az
eljárást megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5. pont) visszafelé számított egy üzleti
év tekintetében a beszámoló adatai szerinti adott évi saját tőke mértéke kisebb az adott társasági
formára kötelezően jogszabályban előírt jegyzett tőke mértékéhez képest.
Amennyiben AT, közös AT-k AK által előírt teljes időszak kezdete után kezdte meg működését, AK
akkor tekinti alkalmasnak, ha a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (alternatív befektetési
alapkezelőként kockázati tőkealapra vonatkozóan végzett kollektív portfoliókezelési tevékenységből)
származó árbevétele elérte a nettó 50.000.000,-Ft-t.
III.1.1) folyt. 2. szövegrész: AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően, AK felhívása alapján a KR 1.§ (2)bek. szerint, a KR IV. fejezetnek (26.§) megfelelően
kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) a szakmai tevékenység végzésére való
alkalmassági követelménynek.
AK nem kéri az érintett AT(k)-től a KR IV. Fejezet szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69.§
(11)bek. szerint közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz,
és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a KR
VI. Fejezet szerint jogosult ellenőrzi.
Az ajánlatkérői felhívásra történő - részletes igazolás módja:
SZ/1. A KR 26.§ (1)bek. b)pont tekintetében a szolgáltatás nyújtásához (alternatív befektetési
alapkezelőként kockázati tőkealapra vonatkozó kollektív portfoliókezelési tevékenység végzése) a
letelepedése szerinti országban előírt engedély csatolása egyszerű másolatban, a KR 26.§ szerint.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek szerint lehet az alkalmasságot igazolni. A feltételnek a
közös ajánlattevők közül elegendő, ha az egyik felel meg. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2011/61/
EU Irányelv (2011. június 8.) az alternatív befektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a
2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról (ABAK
Irányelv") 5. cikke szerint az irányelv hatálya alatt kezelt mindegyik ABA egyetlen ABA kezelővel
kell, hogy rendelkezzen, amely felelős az irányelvnek való megfelelésért, ennek megfelelően
kollektív portfóliókezelői tevékenység körébe eső tevékenységet csak egy és ugyanazon ajánlattevő
végezhet. AK a Kbftv. 7.§ (1)bek a)pont alapján az alapkezelő Kbftv. szerinti, kockázati tőkealapra
vonatkozó befektetéskezelési tevékenységet a Kbt. 65.§ (10)bek alapján alapvető fontosságú
feladatnak minősíti, ezért AT - összhangban a 65. § (9) bek-vel is - nem támaszkodhat e feladat
ellátása tekintetében a fenti alkalmassági követelmény igazolásához más szervezet kapacitására és
a teljesítés során a feladatokat av. sem végezheti. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11)bek-re.
VI.3) folyt. 2. szövegrész 9. (2. szövegrész): Az értékelési szempontokhoz és alszempontokhoz előírt
definíciókat a dokumentáció tartalmazza.

10. AK a Kbt. 53.§ (5)bek. alapján eredménytelenné minősíti az eljárást, amennyiben valamely
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi határidő
lejártát követően bekövetkezik.
11. AT-i nyilatkozatot kell csatolni a Kbt. 66.§ (2), (4) és (6) bek-nek, illetve a 67.§ (4)bek-nek
megfelelően.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
AT-nek az ajánlatában a KR 1.§ (1)bek szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek. Közös ajánlattétel esetén
mindegyik közös AT-nek külön EEKD-t kell benyújtania.
AK a KR 5.§-ban foglaltak szerint a 2.§ (5)bek. alapján kéri az EEKD IV. részében szereplő
részletes információk megadását a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények előzetes
igazolására.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben
további AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása
alapján a KR 1.§ (2)bek. szerint, a KR IV. fejezetnek (21-22. és 24.§) megfelelően kell részletesen
igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek.
AK nem kéri az érintett AT(k)-től a KR IV. Fejezet szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69.§
(11)bek szerint közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és
a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a KR
VI. Fejezet szerint jogosult ellenőrzi.
AK felhívására történő - részletes igazolás módja:
M/1. A KR 21.§ (3)bek. a)pont tekintetében az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. jelen
felhívás VI.5. pont) visszafelé számított 6 évben kockázati tőkealap vagy magántőkealap
vonatkozásában ellátott befektetéskezelési tevékenységre (a befektetési politika végrehajtásával
kapcsolatos befektetési, stratégiai döntések meghozatala és/vagy végrehajtása) vonatkozó
(a továbbiakban: kockázati tőkebefektetési) referenciáinak csatolásával, vagy ezekre való
nyilatkozattal, egyszerű másolatban, a KR 22.§ (1)-(2)bek-ben foglaltakkal összhangban.
A referenciák részletes adattartalmát - terjedelmi korlátok miatt - a dokumentáció tartalmazza.
Az alkalmassággal kapcsolatban ismertetendő adatokat olyan pontossággal kérjük megadni, hogy
abból a jelen felhívásban meghatározott alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen.
M/2. A KR 21.§ (3)bek b)pont alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen
a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, szakmai tapasztalatuk ismertetésével,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolni kell továbbá a szakemberek képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatát, valamint
a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzuk egyszerű másolatát olyan
részletességgel, amelyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés minden kétséget
kizáróan megállapítható, valamint a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, mely
tartalmazza, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6)bek szerint lehet az alkalmasságot igazolni, a közös AT(k)
a M/1. és M/2. feltételeknek együttesen is megfelelhetnek, figyelemmel a III.1.1. pontban az ABAK
Irányelvvel kapcsolatban írottakra. AK a Kbftv. 7.§ (1)bek a)pont alapján az alapkezelő Kbftv.
szerinti, kockázati tőkealapra vonatkozó befektetéskezelési tevékenységet a Kbt. 65.§ (10)bek
alapján alapvető fontosságú feladatnak minősíti, ezért AT - összhangban a 65.§ (9)bek-vel is nem támaszkodhat az M/1. és M/2. alkalmassági követelmények igazolásához más szervezet
kapacitására és a teljesítés során a feladatokat av. sem végezheti. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.
§ (11) bek-re.
VI.3) folyt. 3. szövegrész:
12. Alkalmazásra kerül a Kbt. 69.§ (11)bek.
Amennyiben valamely, a Kbt. 69.§ (11)bek-nek megfelelő nyilvántartást a KR III., IV. fejezete nem
tartalmazza, a KR 1.§ (3)bek alapján a gazdasági szereplőnek meg kell jelölnie e nyilvántartást és
annak elérhetőségét az EEKD-ben.
13. AK felhívja a figyelmet arra, hogy eredménytelenné nyilvánítja az eljárást a Kbt. 75.§ (2)bek.
e)pont alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére AT, közös AT-k
amennyiben nem rendelkezik

M/1. a KR. 21.§(3a)bek.b)pont alapján az elmúlt 6 évben minimum 3 db,kkv-t finanszírozó, a
vizsgált időszak alatt részben vagy egészben folyósított kockázati tőkebefektetési referenciával,
vagy mindösszesen legalább 1,5 milliárd Ft összegű, már folyósított kockázati tőkebefektetési
referenciával.
A feltétel teljesülését minden egyes bemutatott referencia-befektetés (folyósítás) esetén külön
vizsgálja AK akkor is, ha több befektetés (folyósítás) történik ugyanabból a tőkealapból. (Ugyanabból
a tőkealapból több befektetést - referenciát - is be lehet mutatni).
AK kkv befektetés alatt azokat a befektetéseket érti, amelyek végső kedvezményezettje kkv volt. Kkv
alatt a KKV.tv.3.§ szerinti vállalkozást kell érteni.
M/2. legalább 2 fő Senior Vállalati Befektetési Szakemberrel, akik mindegyike legalább 5 éves a Kbftv. 7.§(1)bek.a) pont alapján az alapkezelő Kbftv. szerinti, kockázati tőkealapra vonatkozó
befektetéskezelési tevékenysége keretében végzett - kockázati tőkepiaci tranzakciókkal-, és/
vagy vállalatfinanszírozási ügyletekkel kapcsolatos szakmai tapasztalattal rendelkezik. Ilyennek
tekintendő, amennyiben a szakember az alább felsorolt tapasztalatok közül bármelyikkel rendelkezik:
- vezető tisztségviselője volt olyan szervezetnek, amely a 2001. évi CXX.tv. (Tpt.)vagy a Kbftv.
hatálya alá tartozik vagy tartozott a tapasztalat megszerzésének időszakában;
- kockázati tőkealap vagy magántőkealap vonatkozásában befektetéskezelési tevékenységet (a
befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai döntések meghozatala és /
vagy végrehajtása) végzett;
- fejlesztési tőke befektetési tevékenységet végzett, azaz gazdasági társaság (gt.) vonatkozásában
a gazdasági társaságban (Céltársaság) történő közvetlen vagy közvetett részesedésszerzésére
irányuló tevékenységet végzett abból a célból, hogy a részesedésszerzés keretében juttatott
forrásból kizárólag (i) beruházás, (ii) immateriális javak beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban
történő előállítása, (iii) tárgyi eszközök és immateriális javak korszerűsítése, (iv) beruházáshoz
kapcsolódó forgóeszközigény vagy (v) kutatás-fejlesztés-innováció keretében, az Európai Unió
vonatkozó szabályozása szerinti tevékenység valósuljon meg, illetőleg, hogy (vi) a Céltársaság
cégalapítás vagy tőkeemelés végrehajtása útján gt-ban szerezzen közvetlen részesedést, ha az (i)(v) pontokban foglaltakat közvetlenül a Céltársaság részesedésszerzésével érintett gt. valósítja meg;
- M&A, azaz vállalatfelvásárlással kapcsolatos corporate finance típusú - ezen belül: befektető
keresés, cégértékesítés, üzletértékelés, pénzügyi modellezés, iparági elemzés, pénzügyi, jogi
átvilágítás - tanácsadást végzett, (bármely tapasztalat megfelelő az előbb felsoroltak közül).
A szakmai tapasztalat idejébe egy időintervallum kizárólag csak egyszer számít bele.
A Kbt. 65.§ (10)bek alapján - tekintettel arra, hogy a Kbftv. 7.§ (1)bek a)pont alapján az alapkezelő
Kbftv. szerinti, kockázati tőkealapra vonatkozó befektetéskezelési tevékenysége alapvető fontosságú
feladat - AT nem támaszkodhat e feladat ellátása tekintetében a fenti alkalmassági követelmény
igazolásához más szervezet kapacitására és a teljesítés során a feladatokat av. sem végezheti.
Amennyiben a szakember - önéletrajzából megállapíthatóan - az ajánlattétel időpontjában nem áll
munkaviszonyban AT-vel, mindkét fél által aláírt szándéknyilatkozat csatolása szükséges arról, hogy
AT nyertessége esetén a munkaviszonyt a közbeszerzési szerz megkötéséig létrehozzák.
III.2.2) folyt.:
Az ellenszolg. kifiz. részleteit - a karakterkorlátozás miatt - a dokumentáció tartalmazza.
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek:jogvesztés kikötése a Közvetítői szerz. 8.4.b. pontja
alapján, amely részletei-terjedelmi korlátok miatt - a dokumentációban kerülnek rögzítésre!
VI.3) folyt. 4. szövegrész:
14. (1. szövegrész) A Pontkiosztás módszere: arányosítás és sorbarendezés.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés finanszírozása az Európai Unió (100,000000%) támogatásából történik, a támogatás
intenzitása: 100,000000%. A finanszírozás módja tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 94/A. §
és 94/B. §, továbbá az 5. sz. melléklet 5.2.3.4.1- 5.2.3.4.4. pontjai veendőek figyelembe. Alkalmazandóak
továbbá a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 12-14. cikkei.

AK előleget fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135.§(1), (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.
szerint történik.
Az ellenszolgáltatás összege Díjazás-előleg és pozitív előjelű Díjazás-különbözet jogcímén a teljesítés
igazolása után számla ellenében banki átutalással - a tőkealap számlájáról - kerül kiegyenlítésre a
kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: forint (HUF).
A nettó ajánlati ár különböző vetítési alapok százalékában kerül megadásra.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Dezső és Társai Ügyvédi Iroda
(CHSH Dezső)

1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” lépcsőház 7. emelet
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1) - (4) és (6) bekezdései szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK felhívja a figyelmet, hogy tekintettel az EU Hivatalos Lapjának szigorú karakterkorlátozására,
nem tudja az egyéb információk teljes tartalmát, ennek részeként az ajánlatban csatolandó
dokumentumok teljes körét rögzíteni, ezért azokat részletesen az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
AK felhívja a figyelmet, hogy a felhívás egyes pontjaiba tartozó - a technikai és karakterkorlátozásra
tekintettel ott el nem helyezhető - információkat a felhívás más pontjai (--) tartalmazzák. AK minden
esetben jelölte, hogy mely pont folytatását helyezte át más rovatba. AK számozta a szövegrészeket,
ahol csak több rovatban kerülhettek elhelyezésre a folytatások. AK kéri AT-ket, hogy a megfelelő
ajánlattétel érdekében a teljes felhívást tanulmányozzák át. A felhívás korlátozás nélküli teljes,
egybefüggő verzióját a dokumentáció I. fejezete tartalmazza.
2. A felhívás III.1.1 SZ1, III.1.3. P1., P2., M1. és M2. pontja a KR-ben és a Kbt. 187.§ (2)bek. r)pontja
alapján a Közbeszerzési Hatóság „MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvételhez” tájékoztatóban rögzítetteknél szigorúbb alkalmassági követelményt
tartalmaz.
3. AK az ajánlattételt biztosíték nyújtásához köti, amit AT-nek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg
kell AK rendelkezésére bocsátani 6.000.000 HUF értékben a Kbt. 54.§ (2)bek. szerint. A részletes
előírásokat a dokumentáció tartalmazza. AK fizetési számlájára történő befizetés átutalással
teljesíthető az AK MNB-nél vezetett 14600012-00321000 sz. számlájára. A befizetés igazolásának
módja: az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolata, vagy a pénzügyi intézmény
vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezességi, vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényi formájában nyújtandó ajánlati
biztosíték esetében az eredeti okmány az ajánlathoz csatolandó.
4. AK kizárja azt az AT-t, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
5. A Kbt. 57.§ (2)bek. alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább 1 ATnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi
határidő lejártáig. A dokumentáció a regisztrálási adatok (cégnév, székhely, adószám, kapcsolattartó
neve, e-mail) megadását követően férhető hozzá a www.mfb.hu honlapon.
6. AK a Kbt. 35.§ (8)-(9)bek-ben foglaltakra tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet létrehozását.
7. AK a Kbt. 73.§ (6)bek. c)pontja alapján érvénytelennek minősíti az ajánlatot, amelyik meghaladja
az alábbi díjmértékeket:
ÁR 1. értékelési szemp.: a maximális érték az alap teljes méretére (azaz az alap jegyzett tőkéjére)
vetített 2,5%.
ÁR 2. értékelési szemp.: a maximális érték az alap teljes méretére (azaz az alap jegyzett tőkéjére)
vetített 1%.
ÁR 3. értékelési szemp.: a Végső Kedvezényezettek számára folyósított és az alap számára még
vissza nem fizettett Befektetések összegére vetített 2,5%.
A díjazásra vonatkozó további minimumkövetelmények:
A 2024-2029-es Általános Díjazásra: a „2018-2023-as Általános Díjazás mértéke a Pénzügyi
Közvetítői Szerződés hatályba lépésétől számított 25. hónap első napjától 2023 december 31-ig”
értékelési alszempontra megajánlott értékkel megegyező, míg a 2024-2029-es Befektetés-arányos
Díjazásra: a „2018-2023-as Befektetés- arányos Díjazás mértéke a Pénzügyi Közvetítői Szerződés
szerinti Befektetési Időszak I. kezdetétől (Alap nyilvántartásba vételétől) 2023. december 31-ig”
értékelési alszempontra megajánlott értékkel megegyező díj ajánlható csak meg, ezek a díjelemek
értékelésre nem kerülnek. A 2024-2029-es Letéti Befektetési-arányos Díjazás mértéke fix 1,5%. A
2023. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan összesített 2018-2023-as Általános Díjazás és
2018-2023-as Befektetés-arányos Díjazás nem haladhatja meg az Alap részére nyújtott vagyoni
hozzájárulások teljes összegének 20 %-át.
A díjazásra vonatkozó minimumkövetelményeket részletesen a dokumentáció tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: kapcsolat@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.3) folyt. 5. szövegrész:
14. (2. szövegrész) A 3. értékelési szempontnál a Független Végső Kedvezményezetti Befektetői
hozzájárulások (azaz a Független Végső Kedvezményezetti Befektetők által végrehajtott
befektetések) mértékének az Alap által és a Független Végső Kedvezményezetti Befektetők
által egyidejűleg végrehajtott befektetések együttes összegéhez viszonyított százalékos értéke
kerül értékelésre. Azaz az AT a megajánlott Független Végső Kedvezményezetti Befektetők
befektetéseinek portfoliószintű arányára tett vállalása következtében csak úgy eszközölhet
befektetést az Alapból, hogy a Független Végső Kedvezményezetti Befektetők befektetéseinek
aránya portfolió szinten nem süllyedhet az általa vállalt arány alá, ennek megfelelően AT köteles
biztosítani a Közvetítői szerződés 6.9. pontja alapján a Közvetítői szerződés teljes hatályossági ideje
alatt, hogy a Független Végső Kedvezményezetti Befektetők által megvalósított befektetések, és
a Független Végső Kedvezményezetti Befektetők, valamint az AT által megvalósított befektetések
együttes összegének hányadosa egyetlen időpillanatban sem lehet kisebb, mint AT által jelen
értékelési szempont esetében vállalt arány.
AT-k érvényes ajánlatai a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont szerint a legjobb ár-érték arány elve alapján
kerülnek értékelésre úgy, hogy AK az egyes rész-, illetve alszempontokra adott értékelési
pontszámot megszorozza az adott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
Az az ajánlat az összességében a legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az ajánlatok értékelésekor adható pontszám valamennyi részszempont esetében: 0-100. A
pontszámítás részletes szabályait - terjedelmi korlátok miatt - a képletekkel együtt az ajánlati
dokumentáció tartalmazza.
15. AK alkalmazza a Kbt. 69. § (6) bek-t.
16. AT szakmai ajánlatához köteles csatolni a szervezetére, működésére vonatkozó
dokumentumokat és nyilatkozatokat, amelyek részletes felsorolását a karakterkorlátozás miatt az
ajánlati dokumentáció VI. fejezete tartalmazza.
17. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a szerződéskötés feltétele,
hogy - amennyiben az szükséges - a magyarországi tevékenységre feljogosító Kbftv. 5.§ szerinti
a 7.§ (1)bek-ben foglalt tevékenységek végzésére vonatkozó érvényes és hatályos engedély
rendelkezésre állását igazolja.
18. Az ajánlati dokumentáció AK által a Kbt. 57.§ (1)bek. alapján a felhívás közzétételének
napjától rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok gyűjtőneve, ajánlati dokumentáció/
dokumentáció elnevezésaz AKáltal a felhívás közzétételének napjától rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentumokat jelöli.
19. Folyamatban lévő vált. bejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott vált.
bejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve ha nincs
ilyen folyamatban, a nemleges nyilatkozatot is.

20. A II.2.7. pontban megadott kezdő dátum az eljárás befejezésének dátumára tekintettel
módosulhat, a megadott dátum csak egy tervezett, hozzávetőleges kezdő időpontot jelöl. A
szerződéses feladatok teljesítését a Közvetítői szerződés hatályba lépését követően nyomban meg
kell kezdeni. A szerződés véghatárideje a Finanszírozási szerződés szerinti támogatás előírásai
tekintetében a II.2.7. pontban megadott, azonban a Közvetítői Szerződés 15.1.j. pontja szerinti
feladatok tekintetében ezen időponton túli, az ott meghatározott időtartam.
21. A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem
teszik lehetővé részajánlattétel lehetőségének biztosítását, mert az alap méretének elaprózódása
következtében a KKV-k finanszírozási igénye nem, vagy csak részben lenne kielégíthető, így sérülne
az Irinyi TP végrehajtása.
23. AK alkalmazza a Kbt. 131.§ (4)bek-t.
24. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: dr. Szterényi Sándor, lajstromszám: 00159.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: kapcsolat@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. (5971/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK22675
Postai cím: Lövőház utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 309424178
E-mail: info@szellkapu.hu
Fax: +36 17002423
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szellkapu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szellkapu.hu
Hivatalos név: Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK17885
Postai cím: Kis Rókus u. 16-20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Glázer Tamás
Telefon:
E-mail: glazer.tamas@millenaris.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.millenaris.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.millenaris.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: www.szellkapu.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:

Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: nonprofit szervezet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: ingatlanfejlesztés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Millenáris területén található létesítmények létesítménygazdálkodási-, üzemeltetési
szolgáltatásai
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:

50000000-5

Keretmegállapodás megkötése a Millenáris területén lévő létesítmények komplex üzemeltetési,
karbantartási, őrzésvédelmi, takarítási munkáinak elvégzésére / létesítménygazdálkodási szolgáltatások
megvalósítására
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Millenáris területén található létesítmények létesítménygazdálkodási-, üzemeltetési
szolgáltatásai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71315400-3

További tárgyak:

79713000-5
90910000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1024 Budapest, Margit körút 85-87., Kis Rókus utca
10-16. által határolt területek
(Millenáris Park)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Millenáris területén létesítménygazdálkodási-, rendezvényszervezési- és őrzésvédelmi szolgáltatások
megvalósítása az alábbi 3 fő részterületen 120 hónap időtartamban:
Létesítménygazdálkodás a Millenárison
1. Takarítási szolgáltatások
2. Őrzés, vagyonvédelem, objektumvédelem, porta és recepció szolgálat
3. Állagmegóvás, karbantartás
Fedett részek (iroda épület) 11 200,19 m2
Garázs régi 9 012,00 m2 -250 férőhely
Garázs új 17 712,40 m2 - 500 férőhely
Burkolt szabad tér 33 636,20 m2
Zöld szabadtér zöld 33 106,90 m2
a feladat az évente legalább 10 alkalommal, legalább 15 ezer fő részvételével megrendezésre kerülő
nagyrendezvény, illetve több kisebb kül-és beltéri rendezvény biztosítása, takarítása is.
Általános irányelvek:
állagvédelem, állagmegóvás, őrzés, védés, vagyonvédelem, objektumvédelem, diszpécser szolgálat,
karbantartás, közművek, előterjesztés az üzemeltetés racionalizálására, takarítás (iroda, közösségi tér és
rendezvények)park karbantartása (növényzet ápolása nélkül, tűzvédelem
Teremgarázsok üzemeltetése:
felvonók, diszpécser iroda, parkolórendszer, fizetőautomata, számlázás, pénzkezelés, pénzszállítás,
elektromos autó töltők, csapadék és csurgalék víz elvezetés, csurgalék víz kezelés, iszap és olajfogó,
zsomp szivattyú, sprinkler rendszer, légkezelés, közművek, épület automatika, tűzvédelem, munkavédelem,
érintésvédelem, közművek, hulladék szállítás és hulladék kezelés
Felszín: állagmegóvás, hulladék tároló és hulladék kezelő, beléptető kapuk
Zöld Péter Népmese Játszótér, valamint korosztályos játszótér üzemeltetése, karbantartása (Millenáris, mint
bérlő)

burkolt felületek kezelése
B, C, D, G épületek esetében:jogszabályokban előírt és a rendeltetésszerű használathoz szükséges
üzemeltetési, őrzési, takarítási feladatok
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Fenntarthatóság, környezettudatosság érvényesítése a
létesítménygazdálkodás során 15
2 Ajánlattevő személyi állományához tartozó felelős vezetők tapasztalata 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 120 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasságigazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Kizáró okok igazolási módja:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő), adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR) 4. § (1) bekezdés szerint az
egységes európaiközbeszerzési dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával köteles
előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.
Az EEKD a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet(ek))nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja
az eljárásban kértinformációkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt.
69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt.
69.§ (11) bekezdése szerinti adatbázisalkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén hozzájáruló nyilatkozatot.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében az ajánlatában nyilatkoznia kell.

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására
felhívottgazdasági szereplőknek a KR 8., 10., 12-14. és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési
jogköröket gyakorló szervhez)benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a KR 13. §-a szerint. Az
ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e
folyamatban vele szemben.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
Nyilvántartásban való szereplés követelménye:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az illetékes országos szakmai kamara
névjegyzékében, illetve nem Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.
65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlattevőnek rendelkeznie
kell a szerződés teljesítésének időtartama alatt is érvényes személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti működési engedéllyel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A működési engedély
másolatának csatolásával.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) Ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek) csatolnia kell a KR 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a felhívás feladását
megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak
megfelelő beszámolóját, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja
beszámoló közzétételét.
Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló
közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében.
Amennyiben ajánlatkérő általkért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető,
a beszámoló adatait ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, ez esetben a gazdasági szereplőnek a
megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
szükséges feltüntetnie (KR 19.§ (10)).
Ha ajánlattevő KR 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő
beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak
kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének
ideje alatta közbeszerzés tárgyából (létesítményüzemeltetési feladatok - takarítás/őrzés/
karbantartás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie az
ajánlatkérő által meghatározott mértéket.
P2) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a KR 19. § (1) bekezdés c) pontja
alapján -cégszerűen aláírt, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző,
mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év közbeszerzés tárgyából (létesítményüzemeltetési
feladatok - takarítás/őrzés/karbantartás) származó - áfa nélkül számított- árbevételéről,
attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
A P1) és P2) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a KR 19. § (3) bekezdése.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 19. § (7) és (10) bekezdésére és a Kbt. 65. §-ra is.
A P1) és P2) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az EEKD-ba foglalt
nyilatkozatbenyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint. A fent ismertetett P1)
és P2) alkalmasságifeltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69.
§ (4) bekezdése szerintifelkérése esetén szükséges.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az EEKD IV. részének részletes
kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való
megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt.
65. § (7)-(8) bekezdéseire.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 1. § (1) bekezdésére, valamint a 3. §-ára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan,
amennyiben a számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a
mérleg szerinti eredménye a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzletiévek közül több, mint egy
évben negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem
rendelkezik ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(létesítményüzemeltetési feladatok - takarítás/őrzés/karbantartás) származó általános forgalmi adó
nélkül számított árbevétele nem éri el összesen 300 000 000 HUF értéket.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül - figyelemmel arra,
hogy a P1) pontban előírt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a
gazdasági szereplőkre -elegendő, ha egyikük megfelel (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Az együttes megfelelés a P1) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként
értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az
előírt alkalmasságiminimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P1) pontban előírt gazdasági és
pénzügyi alkalmasságifeltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha a felhívás feladását megelőző
három mérlegfordulónappallezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó
(létesítményüzemeltetési feladatok- takarítás/őrzés/karbantartás) - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele nem érte el összesen 300 000 000 HUF-ot.
A P2) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a KR 30. § (4) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának
feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban
állapította meg (P1) és P2)).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A KR 1.§ (1) alapján az Ajánlattevőnek
az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor
a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési
dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján
azalábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV.
részébenszereplő részletes információk megadását kéri.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek az alábbiak szerint
szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a KR 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak
(létesítményüzemeltetési feladatok) ismertetése a KR 22.§ (1)-(2) bekezdései alapján Ajánlattevő,
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnyilatkozatával, vagy a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással.
A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét,
- a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági
minimumkövetelményteljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
- a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap), továbbá,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6),
valamint a KR 24.§ (1) bekezdésében foglalt lehetőségekre.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)
bekezdésében foglaltakkal összefüggésben a (9) bekezdésben foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (11) bekezdése is.
M/2. Az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására a KR 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján
Ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
Csatolni kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember(ek) saját kezűleg aláírt, a szakmai
tapasztalatismertetését tartalmazó szakmai önéletrajzzal történő bemutatását, illetve rendelkezésre
állási nyilatkozatukat.
A képzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával igazolható. A szakmai
tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó.
A szakmai önéletrajzból a kért szakmai tapasztalat (annak időtartama és tárgya) egyértelműen
megállapítható kell, hogy legyen. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került
meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap
megjelöléssel kell tartalmaznia.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha
nem mutat be az ajánlatában jelen felhívás feladásától visszafele 72 hónapban teljesített
a) legalább 1 db olyan komplex létesítmény üzemeltetési (őrzésvédelem, takarítás, karbantartás)
feladat ellátására vonatkozó referenciát, amely legalább 8 000 m2 alapterületű irodaépületben/
irodaépületekben elvégzett és legalább 250 férőhelyes mélygarázs üzemeltetést is tartalmazott;
b) legalább 1 darab referenciát, amely legalább 2 porta (vagy járőr) és 1 recepciós őrhelyre
vonatkozó és legalább 6 hónap időtartamig folyamatosan megszakítás nélkül) teljesített
szolgáltatásról (portaszolgálat és recepciósszolgálat) szól; referenciával;
c) legalább 7 db, minimum 10 000 fős látogatói létszámmal bíró rendezvény biztosítására vonatkozó
referenciát, amelyből legalább 3 db szabadtéri rendezvényhelyszín biztosítására vonatkozik;
d) legalább 1 db referenciát, amely legalább 7000 m2 alapterületű irodaépületben/irodaépületekben
végzett takarítási feladat elvégzését tartalmazott és a feladat rész volt a napi takarítás, az évi
legalább két alkalommal végzett nagytakarítás és eseti/alkalmi takarítás is;
A fenti követelmények közül egy referencia többet is kielégíthet.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberekkel:
a) legalább 4 fő tisztítás-technológiai szakemberrel vagy azzal egyenértékű OKJ-s végzettséggel
(OKJ31-853-07-1000-00-00) rendelkező takarító szakemberrel, akik, épületek takarításában
legalább egy évesgyakorlattal rendelkeznek,
b) 1 fő tisztítás-technológiai szolgálatvezető szakemberrel (OKJ 31-853-07-0001-31-01), aki legalább
24 hónapos szolgálatvezetői gyakorlattal rendelkezik.
c) legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel rendelkező, őrzés-védelmi
feladatok irányítása terén minimum 12 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,
továbbá
d) legalább 1 fő felsőfokú biztonságszervezői végzettséggel (OKJ 54891901 vagy azzal egyenértékű
végzettséggel) és őrzés védelmi feladatok irányítása terén minimum 24 hónapos szakmai
gyakorlattal rendelkező vezetővel,
továbbá
e) legalább 2 fő személy,- és vagyonőrrel, akik mindegyike rendelkezik 24 hónapos vagyonőri
szakmai gyakorlattal és vagyonőri igazolvánnyal;
f) legalább 1 fő ingatlankezelő szakképesítéssel (OKJ 53 -814 -01) rendelkező szakemberrel
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint.
A szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését
követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. §(1)(2) bekezdései szerint történik.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, valamint a fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes
leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték.
Bővebben a a keretmegállapodásban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: 1024 Budapest, Lövőház utca 30. I.
emelet
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében
meghatározott személyek jogosultak jelen lenni.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A közbeszerzési dokumentumok a Kbt.39.§(1)bek. szerint,a regisztrálási adatok megkérésével,
korlátlanul ésteljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás
I.1)pontjában meghatározott címen. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább 1
ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton le kell töltenie
és a teljes körűen kitöltött, aláírt regisztrációsadatlap visszaküldésével a letöltést igazolnia kell az
ajánlattételi határidő lejártáig.

2.Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, összege: 5 000 000
HUF.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt.54.§(2)bek. szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati
biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, azt az ajánlatkérő 10032000-00334136-00000017
számú számlájára (MÁK) szükséges befizetni. A befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű
másolati példányát szükséges az ajánlatban csatolni. További információk a Közbeszerzési
Dokumentációban(továbbiakban „KD”)találhatók
3.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi
dokumentumot.
4. A jelen eljárás a Kbt.105.§(1) bek.-e szerinti,1 ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás
megkötésére irányul, az eljárás 2. részében a Kbt.105.§(1) bek. b) pont szerint közvetlen
megrendeléssel vagy írábeli konzultációt követő szerződéskötéssel.
5.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ra
irányadó.
6.Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként a KD szerinti fenntarthatósági tervet kell benyújtania, a
vállalásai tekintetében.
7.A Kbt.66.§ (2) és (4) bekezdése alapján, ajánlattevőnek kifejezett nyilatkozatot kell benyújtania.
8.Az ajánlatot 1 eredeti papír alapú példányban és 1 elektronikus másolati példányban kell
benyújtani.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.47.§(2)bek-re.
9.Ajánlatkérő kizárja a Kbt.35.§(8)bek-e alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind
közösajánlattevők tekintetében.
10.Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők
hivatalosjegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
11.Ajánlatkérő a Kbt.71.§alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
12.Nyertes ajánlattevő köteles biztosítást(vagyon-,és felelősségbiztosítás)kötni a
közbeszerzésidokumentumokban részletezettek szerint, mely a keretmegállapodás második
részében az egyedi szerződés megkötésének feltétele.
13.Ajánlatkérő a IV.2.6)pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.
14.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Laczkó Katalin,lajstromszám: 00094.
15.Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási
rendeletei, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről
szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
16.Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a
hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira(karakterszám korlátozás).
17. Részajánlattétel nem biztosított, figyelemmel a feladat összetettségére, a
létesítményüzemeltetés egységes feladatként való elvégzése a működési feltételek biztosítását és a
költségek optimalizálását illetve a Millenáris park hosszútávú fenntarthatóságát szolgálja.
18. A Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja jelen eljárásban nem kerül alkalmazásra.
19. Ajánlati ár esetében fordított arányosítás, a közüzemi díj alszempont esetében egyenes
arányosítás, környezetvédelmi-fenntarthatósági-minőségi szolgáltatás vállalások esetében egyenes
arányosítás relatív értékelési módszerrel, Ajánlattevő személyi állományához tartozó felelős vezetők
tapasztalata esetében egyenes arányosítás.Pontszám:0-10-ig.
20. A Kbt. 29.§ (2) bekezdése alapján a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető
Nonprofit Kft. kerül meghatalmazásra a közbeszerzési eljárás lefolytatására.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:

Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
II.2.5) Értékelési szempontok folytatás
Az ajánlati ár alszempontjai:
Sorsz. Ajánlati ár bontása
Súlyszámok
1. Takarítás (Ft/m2)
Garázs takarítás Ft/m2 5,6
Iroda takarítás Ft/m2 5,6
Park takarítás Ft/m2 2,80
Takarítás fő/óra (havária/rendezvény) 3,50
Őrzés fő/óra (működtetéshez, porta, parkoló, mozgó járőr, rendezvény) 10,50
Őrzés fő/óra (recepciós) 3,50
Műszaki felügyelet (tmk, hibaelhárítás) Ft/hó 10,50
Műszaki felügyelet fő/óra rendezvény esetén 3,50
Rakodás, pakolás fő/óra rendezvény esetén 3,50
2. Állagmegóvás (Ft/év)
Objektum Ft/év (Hibaelhárítás éves költség) 2,10
Karbantartás (állagmegóvás, rendeltetésszerű használatra alkalmasság fenntartása) Ft/év (éves
költség)
B épület 0,20
C épület 0,20
D épület 0,20
G épület 0,20
garázs 1. 0,20
garázs 2. 0,20
Park takarítás Ft/m2 0,20
3. Garázs árbevételből részesedés mértéke (pl. havi forgalom alapján) (%) 3,50
4. Közüzemi díjakból vállalás mértéke (%) 14,00
szakemberek alszempontjai:
- 1 fő takarítást irányító: súlyszám: 5
- 1 fő őrzést irányító súlyszám: 5
- 1 fő létesítménygazdálkodó szakember súlyszám: 5
többlet szakmai tapasztalatát értékeli méghozzá annak alapján, hogy az alkalmassági
minimumkövetelményt meghaladóan a szakemberek önéletrajza alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

MTA Atommagkutató Intézet (6378/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MTA Atommagkutató Intézet
Nemzeti azonosítószám: AK09297
Postai cím: Bem tér tér 18/C
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Palcsu László
Telefon: +36 52534043
E-mail: palcsu.laszlo@atomki.mta.hu
Fax: +36 52534042
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomki.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomki.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: www.captatio.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: T-CAPTATIONE Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csigekert u. 75.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4027
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Tóth Csaba
Telefon: +36 305656168
E-mail: captatio@t-email.hu
Fax: +36 52504333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.captatio.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: T-CAPTATIONE Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Piac u. 77. (CÍVIS Inkubátorház), C lépcsőház II. emelet17. iroda
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Tóth Csaba
Telefon: +36 305656168
E-mail: captatio@t-email.hu
Fax: +36 52504333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.captatio.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: tudományos kutatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mintavevő és -preparáló berendezések szállítása adásvételi szerződés keretében GINOP-2.3.2-15-2016-00009
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38434000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mintavevő és -preparáló berendezések szállítása adásvételi szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vízben oldott szerves szén preparáló berendezés szállítása C-14 mérésre
Rész száma: I.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38434000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4026 Debrecen, Bem tér 18/C.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében 1 db új vízben oldott szerves szén preparáló berendezés szállítása C-14
mérésre.
A szállítandó termék főbb jellemzői:
- alkalmas felszíni, felszín alatti édes és sós vizek nem illékony oldott szerves szenének kvantitatív (jobb,
mint 98%) elválasztására max. 2 liter vízmintából,
- az elvárt végvákuum a teljes rendszerre legalább ≤1 10-2mbar,
- vákuumtömörség jobb, mint 5·10-3 Pa·m3/sec
- használata során oldószer használata nem megengedett, ezért UV reaktor egységgel kell rendelkezni.
Amennyiben jelen felhívás vagy a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás műszaki
leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik a beszerzési
tárgy tekintetében, az ajánlatkérő azzal egyenértékű gyártmányú vagy eredetű dolgot, eljárást is elfogad
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján.
A szállítandó termék és különös tekintettel az annak részét képező UV reaktor egység részletes műszaki
paramétereit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő feladatait képezi a legyártás és a leszállítás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A nyomásmérés pontossága (1 és 2 % között, az alacsonyabb érték az
előnyösebb) 6
2 A reakció cellák száma (min. 6 db, max. 10 db, a magasabb érték az előnyösebb) 6
3 Az elvárt végvákuum a teljes rendszerre (5 x·10-3mbar és 1 x 10-2 mbar között, a kisebb érték az
előnyösebb) 5
4 Vákuumtömörség (2·x 10-3 Pa·m3/sec és 5·x 10-3 Pa·m3/sec között, a kisebb érték az
előnyösebb) 5
5 A szállítandó termékre vállalt jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 24 hónap) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00009
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Palackos levegőpreparáló berendezés szállítása C-14 mérésére nyomgázokból
Rész száma: II.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38434000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4026 Debrecen, Bem tér 18/C.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében 1 db új palackos levegőpreparáló berendezés szállítása C-14 mérésére
nyomgázokból.
A szállítandó termék két egységből áll:
- mintavevő, mely természetes kültéri levegőminták CO2, CH4 és CO tartalmának izotópanalitikai
szempontból alkalmas mintavételére szolgál;
- minta előkészítő (laboratóriumi preparáló berendezés), mely levegőmintákból a CO2, CH4, és CO
nyomgázok kriotechnikai úton történő kinyerése és nagytisztaságú CO2-á alakítására szolgál.
A palackos levegő mintavételi egység főbb jellemzői:
- beszívó 10 mm-es ID csőhálózat (fémbetétes műanyagcső), mérőcsövenként ±0,5 ml/perc vagy jobb
felbontású, illetve 5%, vagy jobb relatív pontosságú a gázáram mérés;
- a mintavételhez használt olajmentes membrán pumpa minimum 6 dm3/perc szállítási sebességű, műanyag
dugattyúval és PTFE membránnal;
- a hűtőgépes páratartalom csökkentő egység hűtőhőmérséklet-szabályzás és mérési pontossága: min. 2
°C;
- a membrános mintavevő olajmentes, akkumulátorral is működtethető kompresszor, minimum 10 dm3/perc
vagy jobb légszállítási sebességgel, 0,5 dm3/perc felbontású gázárammérővel.
A minta előkészítő (laboratóriumi preparáló berendezés)
- a kalibráló gázok CO2 mentesítéséről adszorbens töltetű, legalább 0,5 dm3 térfogatú csapda gondoskodik;
- a levegőmintából származó vízpára, a nitrogén és kéntartalmú gázok csapdázása külső, folyadékhűtésű
üveg és rozsdamentes acél csapdák által;
- a gázmennyiség mérő szakasz nyomásának meghatározása nagypontosságú kapacitív nyomásméréssel 0
és 500 mbar között legalább 0,02 mbar felbontással történik;
- a rendszer vákuuma: min. 1·10-3mbar.
A szállítandó termék részletes műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Amennyiben jelen felhívás vagy a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás műszaki
leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik a beszerzési
tárgy tekintetében, az ajánlatkérő azzal egyenértékű gyártmányú vagy eredetű dolgot, eljárást is elfogad
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján.
A nyertes ajánlattevő feladatait képezi a legyártás és a leszállítás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A mintavételi egységben a levegő gázáram mérés pontossága (3 és 5%
között, a kisebb érték az előnyösebb) 9
2 A hűtőgépes páratartalom csökkentő egység hűtőhőmérséklet-szabályzás mérési pontossága (1
°C és 2 °C között, a kisebb érték az előnyösebb) 9

3 A minta előkészítő (laboratóriumi preparáló berendezés) vákuumrendszere esetében a
végvákuum (1·x 10-4 mbar és 1·x 10-3 mbar között, a kisebb érték az előnyösebb) 9
4 A szállítandó termékre vállalt jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 24 hónap) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00009
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Kőzetpreparáló berendezés szállítása in-situ C-14 mérésre
Rész száma: III.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38434000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4026 Debrecen, Bem tér 18/C.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében 1 db új kőzetpreparáló berendezés szállítása in-situ C-14 mérésre.
A szállítandó termék három főbb egységből áll:
- vákuumozó kifűtő és lezáró egység a légköri C-14 szennyezés eltávolítására kvarccsövekbe zárt
előzetesen preparált ásványi kvarcminták (0,5-5 g) előkezelésére,
- magas hőmérsékletű (1650 °C) feltáró kemence a kristályrácsban kötött szén kinyerésére kvarcmintákból,
- gáztisztító és mérő egység nagytisztaságú CO2 minta AMS C-14 mérésre.
A vákuumozó kifűtő és lezáró egység főbb jellemzői:
- alkalmas legyen legalább 3 minta párhuzamos kezelésére;
- a vákuumrendszere rozsdamentes fém alkatrészekből, csövekből és fém vákuumszelepekből
(csatlakozókból) áll;
- védőgázként Ar-gázpalack csatlakoztatható legyen a rendszerhez;
- végvákuum: 1·10-4 mbar vagy annál jobb;
- a mintatartó kvarccsövek a vákuumozás során programozható fűtőrendszerrel 500 °C fokig kifűthetőek
legyenek szabályozott (pontosság legalább 10 °C fok) pontossággal, minimum 12 órán keresztül.
A magas hőmérsékletű feltáró kemence főbb jellemzői:
- kvarccsőben leforrasztott ásványi kvarcminta horizontális orientációban történő fogadására alkalmas
kemence;
- védőgázban (N2 gáz) alkalmas a minta kifűtésére;

- legalább 2 órán keresztül tartja az 1650 Celsius fokos hőmérsékletet (15 cm hosszon, maximum 20 °C
fokos hőmérséklet eltérés toleranciával);
- a felfűtés és hőn tartási idő programozható hőmérséklet szabályzó rendszerrel történik,
- túlfűtés elleni védelemmel ellátott.
A védőgáz bevezető és kezelő rendszer, valamint a gáztömör izzító cső tartozéka az egységnek, így együtt
szállítandó a kőzetpreparáló berendezéssel.
A gáztisztító és mérő egység nagytisztaságú CO2 minta AMS C-14 mérésre főbb jellemzői:
- rozsdamentes csőből és fém vákuumcsapokkal/szelepekkel felszerelt vákuumrendszer;
- a mintatartó kvarc reakciócső vákuumban történő feltörésére törőcella, mely vákuumcsappal lezárható;
- tartalmaz N2 védőgáz rendszert, reduktorral, szabályzószeleppel a teljes rendszer feltöltésére;
- tartalmaz legalább két vízcsapdát, melyek -70 °C fokra hűthetők;
- a vízcsapdák között rendelkezik egy szabályozottan fűthető, megfelelő katalizátorral ellátott kemencével a
széntartalmú gázkomponensek teljes oxidálásához;
- nagypontosságú kapacitív nyomásmérő (0,1-100 mbar, pontosság legalább 2%) a kinyert CO2 gáz
mennyiségének mérésére ismert térfogatban;
- végvákuum: 1·10-3 mbar vagy jobb.
A szállítandó termék részletes műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Amennyiben jelen felhívás vagy a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás műszaki
leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik a beszerzési
tárgy tekintetében, az ajánlatkérő azzal egyenértékű gyártmányú vagy eredetű dolgot, eljárást is elfogad
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján.
A nyertes ajánlattevő feladatait képezi a legyártás és a leszállítás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vákuumrendszerek esetén a végvákuum (1·x 10-4 mbar és 1·x 10-3 mbar
között, a kisebb érték az előnyösebb) 8
2 A mintatartó kvarccsövek a vákuumozás során a programozható fűtőrendszerrel kifűtő egység
hőmérsékleti pontossága (5 °C és 10 °C között, a kisebb érték az előnyösebb) 8
3 Magas hőmérsékletű (1650 °C) kemence esetén a felső hőmérséklet garantált homogenitása a
belső 15 cm hosszú kemence tartományban (15 °C és 20 °C között, a kisebb érték az előnyösebb) 8
4 Nagypontosságú kapacitív nyomásmérő (0,1-100 mbar) pontossága (1 és 2 % között, a kisebb
érték az előnyösebb) 8
5 A szállítandó termékre vállalt jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 24 hónap) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00009
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Nagytérfogatú aeroszol mintavevő szállítása C-14- és izotópanalitikai célokra
Rész száma: IV.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38434000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4026 Debrecen, Bem tér 18/C.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében 1 db új nagytérfogatú aeroszol mintavevő szállítása C-14- és izotópanalitikai
célokra.
A szállítandó termék két egységből áll:
- egy kétcsatornás automata aeroszol mintavevő (szűrőkre), mely tömegmérést is végez;
- egy hordozható széles spektrumú aeroszol spektrométer, amely a részecskeméret eloszlást méri 10 nm-től
35 #m-es mérettartományban.
A kétcsatornás automata aeroszol mintavevő főbb jellemzői:
- egyszerre alkalmas légköri aeroszol mintavételre szűrőkre (Magyarországon) normál légköri és
levegőszennyezettségi viszonyok között és tömegkoncentráció adatok szolgáltatására;
- párhuzamos mintavétel két független csatornán: két különböző anyagú szűrőre és/vagy más
méretfrakciókban;
- automata mintavétel;
- automata mintacsere előre beprogramozott (megadott) módon;
- szűrő kazetta: legalább 30 darab szűrő (47 mm-es standard méretű szűrő) tárolására és automatizált
cseréjére;
- tömegmérés legalább 1 órás és 24 órás feloldással;
- tömegmérés reprodukálhatósága: legalább 30 #g;
- többféle anyagú szűrő (kvarc, PTFE, polikarbonát, stb.) alkalmazhatósága;
- automata szívósebesség szabályozás, automata mintavétel szabályozás (szívósebesség: 1-2,5 m3/h);
- lehetőség mintavétel vezérlésére internet kapcsolaton keresztül;
- mintavétel vezérlő szoftver;
- természetes radioaktivitás (háttérsugárzás) mérése.
A hordozható széles spektrumú aeroszol spektrométer főbb jellemzői:
- részecske méreteloszlás mérése legalább a 15 nm - 25 mikrométer mérettartományban;
- legalább 24 csatorna, ebből legalább 5 csatorna nanorészecskékre (<100 nm);
- legalább 1 perces feloldás;
- kompakt, hordozható berendezés (max. 10 kg), hálózati áram nélkül is működtethető;
- részecskeszám-koncentráció adatok csatornánként;
- tömegkoncentráció adatok PM10, PM2.5, PM1 frakcióra;
- mérések: 100 ng/m3 - 100 mg/m3 tömegkoncentráció tartományban;
- hőmérséklet és relatív páratartalom adatok;
- reprodukálhatóság: 10% vagy jobb.
A szállítandó termék részletes műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Amennyiben jelen felhívás vagy a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás műszaki
leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik a beszerzési
tárgy tekintetében, az ajánlatkérő azzal egyenértékű gyártmányú vagy eredetű dolgot, eljárást is elfogad
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján.
A nyertes ajánlattevő feladatait képezi a legyártás és a leszállítás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok

x Minőségi kritérium – 1 A kétcsatornás automata aeroszol mintavevő tekintetében egy mintavételi
ciklus maximális hossza (beavatkozás nélkül levett minták száma) (min. 30 db, max. 45 a magasabb
érték az előnyösebb) 8
2 A kétcsatornás automata aeroszol mintavevő tekintetében a tömegmérés reprodukálhatósága [20
mikrog és 30 mikrog között, a kisebb érték az előnyösebb] 8
3 A hordozható széles spektrumú aeroszol spektrométer tekintetében a csatornaszám (min. 24 db,
max. 36, a magasabb érték az előnyösebb) 8
4 A hordozható széles spektrumú aeroszol spektrométer tekintetében a reprodukálhatóság (5% és
10% között, a kisebb érték az előnyösebb) 8
5 A szállítandó termékre vállalt jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 24 hónap) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00009
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Faévgyűrű preparáló berendezés szállítása
Rész száma: V.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38434000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4026 Debrecen, Bem tér 18/C.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében 1 db új faévgyűrű preparáló berendezés szállítása.
Elvárások a szállítandó termékkel szemben:
- Alkalmas kémiailag előkészített és a megrendelőnél meglévő Vario Micro Cube elemanalizátorral elégetett
cellulóz (és egyéb szerves anyagok) égési gázaiból a CO2 kvantitatív elválasztására és zárt ampullákba
gyűjtésére.
Legkisebb feldolgozható mintamennyiség: 0,5 mg C vagy kevesebb.
- A Vario Micro Cube® típusú elemanalizátorhoz hardveresen kapcsolható és képes szoftveresen
kommunikálni az eszközzel.
- A berendezés önműködően végzi az elemanalizátorból származó, He áramban érkező CO2 minták
kezelését, számítógép vezérelt, internetes hálózati csatlakozási lehetőséggel és táveléréssel legyen ellátva.

- A készülék legalább 7 db minta egyidejű feldolgozását teszi lehetővé, melynek időigénye nem lehet több
mint 1 óra/minta.
- A keletkezett CO2-ot egymástól elkülönített ampullákban tárolja további feldolgozásig.
- A berendezéssel elérhető AMS C-14 mérési háttér értéke faévgyűrűk esetén: 0,5 pMC vagy az alatti
legyen.
A szállítandó termék részletes műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Amennyiben jelen felhívás vagy a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás műszaki
leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik a beszerzési
tárgy tekintetében, az ajánlatkérő azzal egyenértékű gyártmányú vagy eredetű dolgot, eljárást is elfogad
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján.
A nyertes ajánlattevő feladatait képezi a legyártás és a leszállítás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Legkisebb feldolgozható mintamennyiség (0,2 mg C és 0,5 mg C között, a
kisebb érték az előnyösebb) 10
2 Készülékkel egyidejűleg feldolgozható minták száma (7 és 15 db között, a magasabb érték az
előnyösebb) 10
3 Mintafeldolgozás időigénye (45 perc/minta és 60 perc/minta között), a kisebb érték az
előnyösebb) 10
4 A szállítandó termékre vállalt jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 24 hónap) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 67
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00009
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt.

62. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá
tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be.
Igazolási mód:
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet] 1. § (1), illetve a 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő és adott
esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatban az Egységes
Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával köteles igazolni, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontjának a
hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevő köteles az EEKD-t külön-külön kitöltve
benyújtani [a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 3. § (3) bekezdés].
Az EEKD kitöltésére irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § és a 6. § (1)-(2) bekezdése.
A kizáró okok igazolását a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. és 9. § a) pont, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő pedig a fenti rendelet 10.
§ és 11. § a) pont szerint köteles igazolni.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.
§ i) pont ib), illetve 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csak az EEKD-t köteles benyújtani az ajánlat
részeként a Kbt. 62. §-ában, illetve a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontban foglalt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés].
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani
arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §, valamint a Kbt. 63. § (1)
bekezdés d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti
igazolás benyújtására irányadó 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a.
Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-át.
A kizáró okok igazolásával összefüggésben az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-ra, továbbá a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás
lehetőségére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont
szerint gazdasági és pénzügyi helyzet igazolása érdekében az ajánlattevőnek az alábbi adatokat és
tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni mindegyik részajánlat tekintetében:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető
pénzügyi intézménytől származó, az ajánlati felhívás feladását követően kelt nyilatkozata valamennyi
ott vezetett pénzforgalmi számlája vonatkozásában minimálisan az alábbi tartalommal, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak:
- a pénzforgalmi számla/pénzforgalmi számlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),
- a pénzforgalmi számla vezetésének kezdőidőpontja,
- a számlán az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó
sorban állás előfordult-e, ha igen, ennek időpontja és időtartama.
Ajánlatkérő sorban állás kitétel alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.
törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő köteles az ajánlatában a fenti alkalmassági
követelménynek való megfelelés tekintetében az EEKD α pontjába foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolására irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (7) bekezdésben foglaltakat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Mindegyik részajánlat tekintetében
Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha bármely pénzforgalmi számláján az ajánlati
felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorban állás fordult elő.
A vizsgálat az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban megszűnt pénzforgalmi számlákra
nem terjed ki.
A fenti alkalmassági feltétel az érintett gazdasági szereplőkre egyenként vonatkoztatható, azaz
elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel az előírt követelménynek.

Az ajánlattevő a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az a szervezet (személy), amelynek adatait az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerinti
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint
a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása érdekében az ajánlattevőnek az alábbi adatokat és
tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni mindegyik részajánlat tekintetében:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek
bemutatása a szakember szakmai tapasztalatát tartalmazó, a szakember által aláírt szakmai
önéletrajz formájában, melyhez csatolni kell a szakember személyes közreműködésére vonatkozó
szándéknyilatkozatát.
Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő köteles az ajánlatában a fenti alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD α pontjába foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolására irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 24. § (1) bekezdésben foglaltakat is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti alkalmassági feltétel igazolására
benyújtandó dokumentum(ok)nak olyan részletesnek kell lennie/lenniük, hogy azokból az
alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Mindegyik részajánlat tekintetében
Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem tud bemutatni az ajánlatában legalább
1 fő szakembert, aki minimum 6 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik fizikai és/vagy
kémiai mintavevő- és/vagy preparáló berendezések tervezésében és/vagy gyártásában és/vagy
értékesítésében (szállításában) és/vagy javításában és/vagy karbantartásában.
A fenti alkalmassági feltételnek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlattevők a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Jelen alkalmassági feltétel igazolásával összefüggésben az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő
figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, ugyanaz a szakember valamennyi az
ajánlattevő által megpályázott rész tekintetében bemutatható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindegyik részajánlat tekintetében
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
A támogatás int.: 100%.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A nyertes ajánlattevő csak végszámlát nyújthat be.

A számla kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben
meghatározott utófinanszírozás szabályai szerint 30 napos fizetési határidővel banki átutalás keretében
történik.
Szerződést megerősítő kötelezettségek:
Késedelmi kötbér: a nettó szerződéses ár 0,5%/naptári nap, max. a nettó szerződéses ár 10%-a.
Jogkövetkezmény: a szerződés felmondása.
Meghiúsulási kötbér: a nettó szerződéses ár 20%-a.
Jótállás: min. 12 hónap, melynek időtartamát az ajánlatkérő értékelési részszempontként értékeli. A jótállás
a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától veszi kezdetét.
A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint. Irányadó továbbá a Kbt. 135. § (6) bekezdés is.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)

vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: az ajánlatkérő nevében eljáró TCAPTATIONE Közbeszerzési Tanácsadó Kft. jelen felhívás 1. pontjában szereplő irodájában (4024
Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS Inkubátorház), C lépcsőház II. emelet 17. iroda).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. A
közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetők a www.captatio.hu honlapról, az ott található
Közbeszerzési dokumentumok között. A letöltéshez szükséges jelszó: prep2018. A közbeszerzési
dokumentumok másra nem ruházhatók át és nem tehetők közzé. Ajánlatkérő az eljárásban a
bontási eljárásig keletkezett valamennyi dokumentumot haladéktalanul (pl.: adott esetben kiegészítő
tájékoztatás) az előbbi elérhetőségen tesz közzé.
2. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumban előírtak az
irányadók.
3. Az ajánlatok leadásának helye: az ajánlatkérő nevében eljáró T-CAPTATIONE Közbeszerzési
Tanácsadó Kft. jelen felhívás I.3). pontjában szereplő irodájában (4024 Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS
Inkubátorház), C lépcsőház II. emelet 17. iroda).
4. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs
változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt
nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése tekintetében.
6. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt
nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nemleges nyilatkozat(ok) is
csatolandók.
7. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell
a Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot és az
egyéb dokumentumokat.
8. Az ajánlat részeként csatolni kell a megajánlott termék magyar nyelvű műszaki (termék)leírást
(egyszerű másolatban).
9. Az adható pontszám az értékelési részszempontoknál: 0-100 pont. Az ajánlati árak tekintetében
az ajánlatkérő számára legkedvezőbb (legkisebb ajánlati árat tartalmazó) ajánlat a maximális
pontot kapja, a többi ajánlat pontszámánál az ajánlatkérő fordított arányosítást alkalmaz. A többi
értékelési részszempontnál az érvényességi minimumot tartalmazó ajánlatok a kiosztható minimális
pontszámot kapják, az adott ajánlati elem elvárt legkedvezőbb szintjére és az annál kedvezőbb
megajánlásokra az ajánlatkérő maximális pontot ad, a két szélső érték közötti megajánlás pedig a
két szélső értéktől való arányos távolság alapján kap pontot. A pontszámítás részletes ismertetése a
közbeszerzési dokumentumban kerül megadásra.
10. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, továbbá műszaki, illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése
alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban
megállapított feltételek a III.1.2) és a III.1.3) ponthoz kapcsolódnak.
11. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek
megfelelően biztosítja.
12. Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosítékot nem határoz meg.
13. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti
eredménytelenségi okot egyik rész tekintetében sem.
14. Ajánlatkérő a szerződés teljesítését nem köti projekttársaság alapításához, s azt nem teszi
lehetővé.

15. A II.1.5) és mindegyik részajánlat tekintetében a II.2.6) pont kitöltése csak a hirdetmény
feladhatósága érdekében történt.
16. A IV.2.6) pont tekintetében a 2 hónap = 60 naptári nap.
17. FAKSZ: dr. Tóth Csaba (lajstromszám:00473).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. §
alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat (5700/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK05402
Postai cím: Kossuth Lajos utca 61.
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiszelné Mohos Katalin
Telefon: +36 26389566
E-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu
Fax: +36 26389724
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagykovacsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nagykovacsi.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: www.sandorlegal.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Deák Ferenc u. 23. I./1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dicső Bianka
Telefon: +36 12090063
E-mail: iroda@sandorlegal.hu
Fax: +36 12090063
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagykovacsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Deák Ferenc u. 23. I/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dicső Bianka
Telefon: +36 12090063
E-mail: iroda@sandorlegal.hu
Fax: +36 12090063
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagykovacsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Nagykovácsi Nagyközség települési szilárd kommunális hulladékának begyűjtése, valamint a
szilárd kommunális hulladék kezelőtelepre történő szállítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Nagykovácsi Nagyközség települési szilárd kommunális hulladékának begyűjtése, valamint a szilárd
kommunális hulladék kezelőtelepre történő szállítása”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Nagykovácsi Nagyközség települési szilárd kommunális hulladékának begyűjtése, valamint a
szilárd kommunális hulladék kezelőtelepre történő szállítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2, HU120 A teljesítés fő helyszíne: Nagykovácsi Nagyközség teljes közigazgatási
területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Nagykovácsi Nagyközség települési szilárd kommunális hulladékának begyűjtése, valamint a szilárd
kommunális hulladék kezelőtelepre történő szállítása”.
A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013.
(VIII.28.) Korm. rendelet (2) bek. alapján:
a) a hulladékgadálkodási közszolgáltatásba bevont terület települési, földrajzi és az OHKT-ben
meghatározott közlekedési jellemzői:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Nagykovácsi nagyközség közigazgatási területén belül kell ellátni,
bel-és külterületi (zártkerti) településrészeken egyaránt. Nagykovácsi település Pest megye északnyugati
részén, a Budai-hegység legmagasabb hegyei, a Kutya-hegy és a Nagy-Kopasz, valamint a Nagy-Szénás
nyúlványai által ölelt völgyben (a Nagykovácsi-medencében) helyezkedik el, 340 m-es átlagos tengerszint
feletti magasságban. Zsáktelepülés, mivel burkolt közúton csak egy irányból, Budapest felől közelíthető meg
(Remeteszőlősön keresztül).
Közigazgatási területe az alábbi települések közigazgatási területeivel határos: Remeteszőlős, Solymár,
Pilisszentiván, Piliscsaba, Perbál, Budajenő, Telki, Páty és Budakeszi. A település gyönyörű természeti
környezetben fekszik, hegyekkel körülvéve, a Budai Tájvédelmi Körzetben, A település külterületeinek 85%a természetvédelmi terület.
A település domborzata igen változatos, nagy szintkülönbségek jellemzik.
Nagykovácsi területe: 2773,5 ha, melyből a belterület: 422,5 ha. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenység ellátásával érintett közlekedési viszonyok vegyes jellegűek. Nagykovácsi Nagyközség
belső (belterületi) úthálózata 61%-ban aszfalt burkolattal rendelkezik, kisebb része talajstabilizált vagy
zúzottköves borítású. A gyakran nagyon szűk és meredek mellékutak állapota változó, helyenként az úttest
minősége, teherbírása és azok szélessége miatt nagyobb tehergépjárművek számára nem megközelíthető.
A hulladékszállítással érintett külterületi területek esetében az aszfalt burkolat kb. 86%-os arányban van
kiépítve.
A település úthálózatának hossza:
Kiépített Kiépítettlen
Belterület: 34,04 km 21,30 km
Külterület: 3,54 km 0,57 km
Összesen: 37,58 km 21,87 km
Belterületen új úthálózat építése miatt várható a kiépített úthálózat hossz növekedése a már meglévő
mennyiség felett. Ez a mennyiség várhatóan:
Belterület: 2,68 km
b) a közszolgáltatással érintett terület lakosságának száma az utolsó lezárt és elérhető, Központi
StatisztikaiHivatal által közölt adatok: 8025 fő
c) a közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja szerződéskötés időpontja, és a
közszolgáltatásellátásának tervezett időtartama: 5+5 év
d) a települési önkormányzati rendelet szerinti helyi szabályozás főbb jellemzői: a Nagykovácsi Nagyközség
területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló
7/2014. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelet
e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék várható mennyisége, fajtája, és összetétele:
A közszolgáltatással érintett települési hulladék várható éves mennyiségi adatai (az előző évek mennyiségi
adatai alapján):
Begyűjtött hulladék Várható éves mennyiségi adatok 2018-ra
EWC kód Megnevezés kg/év

20 01 01 Papír és karton 78 180
20 01 02 Üveg 12 121
20 01 39 Műanyagok 84 684
20 02 01 Biológiailag lebomló hulladékok 385 164
20 03 01 Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 1 272 097
20 03 07 Lom hulladék 150 000
Összesen: 1 982 246
20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések 11 000 kg
Veszélyes Hulladék: 28 000 Kg
f) az elkülönített hulladékgyűjtésbe bevonható települések vagy lakosok száma: 8025 fő lakos
g) az OHT-ben és a területi hulladékgazdálkodási tervben, az OHKT-ben, továbbá az OMP-ben és a területi
megelőzési programban megfogalmazott célok, előírt feltételek és követelmények: házhoz menő elkülönített
gyűjtés megismertetése, népszerűsítése a lakosság minél szélesebb körében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2013.CXXV. törvény szerinti minősítési engedély minősítési fokozata 25
2 Zöldhulladék gyűjtése házhozmenő jelleggel, zsákos, illetve kötegelt formában, minimum évi 10
alkalommal, maximum évi 20 alkalommal 25
3 Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés és szállítás - zöldhulladék kivételével - legalább
négyhetente egy, legfeljebb hetente egy alkalommal 25
4 Szelektív gyűjtő ponton kihelyezett edények (11 db, 1100 l) ürítése legalább kéthetente egyszer,
legfeljebb hetente egyszer 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 1
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Egy alkalommal további 60 hónappal.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6 pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak. Az ajánlattétel, a
szerz. és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt.135. §(1),(5) és (6)bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a 13/2016.
(V.24.) NFM rendelet alapján történik.
AK felhívja a figyelmet az államháztartásról szóló 2011.éviCXCV.törvény 41.§(6)bek.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll,
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok
fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján AK kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki kizáró okok hatálya alá tartozik, valamint
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
AK felhívja AT(k) figyelmét a 321/2015.(X.30.)KR 1.§ és 3.§-ra.
A magyarországi letelepedésű AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevőgazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015.(X.30.)KR.4.§ és 8§-ai szerint kell igazolni a
Kbt.62.§(1) és(2)bek. foglalt kizáró okok fenn nem állását.
Az AT-nek a 321/2015.(X.30.) KR.8.§,10.§,12-16. §-ban foglaltak szerint nyíl. kell a kizáró okok fenn
nem állásáról, valamint a Kbt.62.§(1)bek. kb)-kc) pont igazolására a 321/2015.(X.30.) KR. 8. § ib)--ic)
pontja szerint kell eljárni.
A nem Magyarországon letelepedett AT esetében az AK a 321/2015. (X.30.)KR. 4. és 10. §-a szerinti
ig. és írásbeli nyíl. fogadja el.
A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az AK az e törvényben és a külön jogszabályban
foglaltak szerint végezi el. AK a kizáró okok hatósági elektronikus nyilvántartásokban történő
ellenőrzését a 321/2015.(X.30.)KR. 8.§,10.§,12-16.§-ban hivatkozott, a Magyarországon, valamint az
Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazd. szereplők vonatkozásában
első körben a benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumok alapján ellenőrzi.
AK a kizáró okok hatósági elektronikus nyilvántartásokban történő ellenőrzését második körben a
Kbt. 69.§ (4)bekezdés alapján benyújtott igazolások és nyilatkozatok alapján végzi el.
A 321/2015.(X.30.)KR. 1.§ (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági köv. vonatkozóan
a közbesz. megkezdését megelőzően kiállított ig. is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig,
ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az
adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 64. §-ában foglalt esetben, amennyiben AT élni kíván a lehetőséggel úgy azt az Egységes
Európai Közbeszerzési Dokumentumban meg kell jelölnie, valamint annak mellékleteként csat.
kell az ajánlatában a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti végleges - vagy
közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozat másolati
példányát.
Ajánlattevők alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c)
pontjára tekintettel:
A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor
az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az
Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amely nem rendelkezik olyan
minősítési engedéllyel, amely a 2013. évi CXXV. tv. 1. melléklete szerinti minimum C/I. minősítési
osztály besorolást tartalmaz (A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont, Korm.rend. 26. § (1) bekezdés b)
pont).
b) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amely nem rendelkezik az NHKV
Zrt által kiállított megfelelőségi véleménnyel, mely megfelel a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontjában
leírtaknak.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: a minősítési engedély
és megfelelőségi vélemény másolati példányainak benyújtása, amely a 2013. évi CXXV. tv. 1.
melléklete szerinti minimum C/I. minősítési osztály besorolást tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek csatolnia kell:
P1) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. b) pontja alapján saját vagy jogelődje utolsó 3 lezárt
üzleti év - működési formájának megfelelő - a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából
az eredmény kimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja

közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló beküldése nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek.-nek alkalmazása esetén csat. kell a működésének ideje alatt
a közbeszerzés tárgyából (települési szilárd hulladék begyűjtése és ártalmatlanítás helyére történő
elszállítása,kezelése) származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 19. § (3) bek.-ben foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a
formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri
a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, azaz a
formanyomtatványban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó,az ajánlati felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények,
tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az
AK Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani csak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az utolsó három
lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél több lezárt üzleti évben negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek. szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem
rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését- az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából (települési szilárd hulladékbegyűjtése és ártalmatlanítás helyére történő elszállítása,
kezelése) származó - árbevétele nem éri el a nettó 80 000 000 Ft-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján a P1) alkalmassági követelménynek az ajánlattevők közül
elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Megkövetelt igazolási mód:
M1) Az ATnek csat. kell a 321/2015.(X. 30.) KR.21.§(3) bek.a) pont alapján az ajánlati felh.
feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb szolgáltatásairól szóló
nyíl., megadva.
- a teljesítés idejét (év/hó/nap; kezdő és befejező időpontja),
- a szerz. kötő másik fél nevét és elérhetőségét;
- a szolgáltatás mennyisége;
- a szolg. (referencia) rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek
valómegfelelést egyértelműen megállapítható legyen.
A ref. bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015.(X.30.)KR.22.§(1)bek. szerint,
- ha a szerz. kötő másik fél a Kbt.5.§(1)bek.a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv alapján AKnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt ig.,
- ha a szerz. kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott ig. vagy az AT, ill.
az alk. ig.részt vevő más szervezet nyil.
A ref. bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015.(X.30.)KR.22.§(1)bek. szerint az AT, ill. az alk. ig.
részt vevőmás szervezet nyíl., vagy a szerz. kötő másik fél által adott ig. arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerz. megfelelően történt-e.
M2) A 321/2015.(X.30.)KR.21.§(3)bek.b)pont alapján azoknak a szakembereknek a
megnevezését,végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk, a szakemberek által aláírt
szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván
vonni a teljesítésbe. A szakmai önéletr. részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember
által végzett szakmai gyakorlatra. A szakemb.nyíl. kell arról, hogy az AT nyertessége esetén a
szerz. telj-ben részt vesz. AK a szakmai tapasztalat alatt az isk. végzettség megszerzését követő
a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyak. érti. Amennyiben
a szakemb. egyazon időben több tárgyi munkában is részt vett, úgy az egyes munkák során
szerzett gyak. hónapszáma nem összeadható,vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható
függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több munkafolyamatban is dolgozott.
M3) A 321/2015.(X.30.)KR.21.§(3)bek.i)pont alapján a teljesítéshez rend. álló eszközök,
berendezések, ill. műszaki felszereltség leírását, azok fényképének és műszaki paramétereinek
csat., olyan részletezettséggel,hogy az alk. feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,
továbbá nyíl. arról,hogy a munkagépek üzemképes és teljesítésre alkalmas állapotban vannak.

Csat. kell továbbá a rendelkezési jogosultságot ig.okirat(ok) (eszköznyilvántartó lap, eszközbérlet
vagy lízing esetében a bérleti-, lízing-,előszerz., valamint mindkét fél által előírt kötelező érvényű
szándéknyil.) egyszerű másolatát, amelyben egyértelműen meg kell jelölni (ki kell emelni)az ig.
kívánt eszköz megnevezését és adatait. Ha a működtetés, üzemeltetés, forgalomban való részvétel
forgalmi ill. működési engedélyhez kötött, az érvényes forgalmi engedély egyszerű másolatának
becsatolása is szüks.
M4) A 321/2015.(X.30.)KR.21.§(3)bek.c)pont és g) pont szerint az ajánlathoz csat. kell a
hulladékkezelésre vonatkozó minőségirányítási tanúsítványok vagy a minőség érdekében tett
intézkedések leírását vagy egyenértékű más tanúsítvány egyszerű másolatát, vagy az egyenértékű
intézkedések egyéb bizonyítékait.
Az alk. ig. a Kbt.65.§-ban foglaltak is irányadók. AK a 321/2015.(X.30.)KR.2.§(5)bek. alapján
jelzi,hogy a formanyom. az alk. köv. előzetes ig. nem kéri a formany. IV. részében szereplő részletes
info. megadását, azaz a formany.ban elegendő az alk. feltételeknek való megfelelőségről nyil. A
gazd.sz. az alk. köv. telj. vonatkozórészletes adatokat tartalmazó,az ajánlati felh.ban előírt saját nyíl.
az alk. köv.,valamint-adott esetben-aKbt.82.§(5)bek. szerinti objektív kritériumok tekintetében az
ajánlati felh.ban előírt ig. benyújtására vonatkozó szab. szerint, az AK Kbt.69.§ felhívására köteles
benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők), ha
nem rendelkezik:
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben összesen legalább egy darab legalább 24 hónapon keresztül
szerződésszerűen teljesített legalább 6 000 fős településre vonatkozó települési szilárdhulladék
gyűjtés/elszállítás/elhelyezés szolgáltatásra vonatkozó referenciával.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő közép vagy felsőfokú képzettségű
szakemberrel, akinek minimum 3 éves szakmai gyakorlata van a hulladékgazdálkodás területén.
M3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább
a) legalább 2 db forgalomképes, öntömörítős, zárt felépítménnyel felszerelt, pormentes kivitelű
EURO5 normát teljesítő motorral szerelt, 30/60/110-120/240/1.100 literes hulladéktároló edények
ürítésére alkalmas hulladékgyűjtő gépjárművel, és
b) legalább 1db, összkerék meghajtású, öntömörítős gépjárművel, amely gyűjtőtartályának térfogata
maximum 14m3-es, két tengelyes, tengelytávja pedig nem nagyobb, mint 2,60 méter.
M4) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
- MIR (ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények), rendszerre vonatkozó érvényes
tanúsítvánnyal, és
- KIR (ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási
irányelvek) rendszerre vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal, illetőleg a 321/2015.(X.30.) KR.24.§ (3)
bekezdésszerinti ezekkel egyenértékű más tanúsítvánnyal, vagy minőségbiztosítási intézkedéssel,
vagy egyenértékű környezetvédelmi, illetőleg minőségbiztosítási vezetési rendszerrel vagy
környezetvédelmi intézkedésekkel,amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - 2012. évi
CLXXXV. törvény a hulladékról,
- 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződésről,
- 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól,
- 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeiről,
- 2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről,
- 318/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának
céljairól,
- 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba
vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről,

- 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos
egyes szabályokról és feltételekről,
- 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentés végrehajtásáról.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testületének 17/2014 (VI.26.) Önkormányzati
rendelete a Nagykovácsi nagyközség területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról,
valamint a közterületek tisztántartásáról.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbérek:
1-7 nap között: 200 000,- HUF / nap; 8-14 nap között: 300 000 ,- HUF / nap; 15 nap felett: 500 000,- HUF /
nap.
Ha a hulladék begyűjtéséhez és elszállításhoz kapcsolódó késedelem mértéke a három napot meghaladja,
akkor az a Közszolgáltató részéről az adott közszolgáltatásrész megtagadásának minősül (Ptk. 6:183. §).
Ebben az esetben az AK jogosult a fentiek szerinti kötbért is követelni.
Amennyiben a szerződés Közszolgáltató hibájából hiúsul meg, úgy Közszolgáltató 15 000 000,- HUF, azaz
tizenötmillió forint meghiúsulási kötbért köteles megfizetni AK részére.
Közszolgáltató hibás teljesítése esetén (azaz amennyiben a Közszolgáltató a begyűjtés során keletkezett
szennyeződést nem távolítja el, részlegesen teljesít, vagy egyéb módon hibásan teljesít) 150 000,- HUF /
alkalom hibás teljesítési kötbért köteles AK részére megfizetni.
A pü.-i telj. és finanszírozás feltételeit, ill. a szerz. bizt. mellékkötelezettségeket a közb. dok.tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda (HU-1052
Budapest, Deák Ferenc u. 23. I/1.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 68. § (2)
bekezdése szerinti személyek vehetnek részt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az ajánlatok
felbontására vonatkozóan a Kbt. 68. §-ának alkalmazására.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a Kbt.35.§(8)-(9) bek. alapján az eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek (AT) nem teszi
lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
2. Ajánlathoz csat. kell az AT esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címp. másolatát, vagy
a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy
írja alá, csat. kell a cégjegyz. jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3. Folyamatban lévő vált.bejegy. eljárás esetében az AT köteles csat. a cégb. benyújtott vált.bej.
kérelmet és annak érkezéséről a cégb. által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatba úgy
ATnek erre vonatkozó(nemleges) tartalmú nyíl. szükséges csatolnia.
4. ATnek a Kbt.66.§(2),(4),(5) bek. szerint kell nyíl.
5. AK a Kbt.71.§(6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az AT az
ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőt vont be az eljárásba, és e gazd.sz. tekintettel
lenne szükséges az újabb hp.
6. AK a szerz. telj. vonatkozóan nem határoz meg a Kbt.132.§ szerinti feltételeket.
7. AK a Kbt.47.§(2)bek. foglaltak szerint jár el.
8. Az ajánlatban devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbev. és mérlegadatok tekintetében
az üzleti év,ref. tekintetében pedig a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
Az ajánlatban szereplő,nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást
tartalmazó iratot közv. a kérdéses dok.mögé kell csat.
9. Irányadó idő: A felhívásban és a közbesz. dok.-ban valamennyi órában megadott határidő középeurópaihelyi idő szerint értendő.(CET)
10. AK a 321/2015.(X.30.)KR.30.§(4)bek. alapján jelen felh. az ATnek a szerz. telj. való pü-i, gazd.i, ill. műszakiés szakm. alk. feltételeit és ennek ig. a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta a felh. III.1.2)és III.1.3) valamennyi pontja esetében
11. AK a közb.dok. valamennyi ATnek korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen
elektronikusanbiztosítja: a közbesz. dok. letölthetőek az eljárást lebonyolító DSÜI honlapjáról
(www.sandorlegal.hu).
12. AK részajánlat tételére nem biztosít lehetőséget. AK megvizsgálta a résza. tétel lehetőségét és
azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek
hatékony felhasználását eredményezné.
13. Irányadó jog: magyar jog. A felh.-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi
CXLIII. tv. és végreh. rend. előírásai szerint kell eljárni.
14. Amennyiben az AT az ajánlatban-átalakulásra hivatkozással-jogelődje bármely adatát fel
kívánja használni,úgy csat. kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat, egyszerű
másolatban, így a szétválási,kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

15. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (4) bekezdését alkalmazza: Ajánlatkérő az ajánlati árat rögzített értéken
adja meg (Ht. 88. § (3) bekezdés bh) pontban szabályozottak szerint), az ajánlattevők az egyéb
értékelési szempontok tekintetében versenyeznek egymással.
16.AK a Kbt. 75.§(2)bek.e)pontját nem alkalmazza.
17.Amennyiben AK meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott a felhívásban, egyéb közb. dok.ban vagy
műszaki leírásban, úgy azt csak a tárgy jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása
érdekében történt, és a megnevezés mellett a„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
18. ATk csak forintban tehetnek ajánlatot és a szerz.kötés valutaneme is csak ez lehet.
19.FAKSZ: Dr. Sándor Sz. Zsolt 00388
20.AK előírja, hogy a közös AT jelöljék meg maguk közül, akit-nyertességük esetén-az AK
közszolgáltatónak tekint.
21. Az OHKT-ban foglaltaknak megfelelően kell a közszolgáltatást ellátni.
22. AK a felh. IV.2.6.pontban megadott 1 hónap alatt 30 napot ért.
23.AT-nek aj-ban nyil. kell, hogy az AT nyertessége esetén a közszolg-on kívül végzett tev-e nem
veszélyezteti a közszolgáltatás ellátását.
24.Az Aj-ban szakmai Aj-t kell csatolni, adatokkal és leírásokkal alátámasztva.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148.
§ (3)-(7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás (6014/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Nemzeti azonosítószám: AK08073
Postai cím: Széchenyi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia pénzügyőr alezredes főosztályvezető
Telefon: +36 14125603
E-mail: ki.akozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nav.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhető a következő címen: http://nav.gov.hu/nav/kozerdeku_adatok/
altalanos_kozzeteteli_lista/3_3_mukodes/kozbeszerzes/ajanlati_felhivasok (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás, Általános Közbeszerzések Főosztály
Nemzeti azonosítószám: AK08073
Postai cím: Váci út 48. c-d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1132
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia pénzügyőr alezredes főosztályvezető
Telefon: +3614125603
E-mail: ki.akozb@nav.gov.hu
Fax: +3614125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nav.gov.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NAV KI Általános Közbeszerzések Főosztály
Nemzeti azonosítószám: AK08073
Postai cím: Váci út 48. c-d VI. em. 640. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11

Postai irányítószám: 1132
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia pénzügyőr alezredes főosztályvezető
Telefon: +3614125603
E-mail: ki.akozb@nav.gov.hu
Fax: +3614125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nav.gov.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó
Opel gyártmányú gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 3 részben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50110000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó Opel gyártmányú gépjárművek
kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 36 hónap időtartamra vagy a szerződéses keretösszeg
kimerüléséig
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 200194000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó Opel gyártmányú
gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása Budapesten és Pest megyében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11, HU12 A teljesítés fő helyszíne: Budapest és Pest megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó Opel gyártmányú gépjárművek
kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 36 hónap időtartamra vagy a nettó 94.804.370.- Ft
szerződéses keretösszeg kimerüléséig.
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt járműállomány jelenlegi mérete: 217 db.
További információk a műszaki leírás 1.sz. függelékében.
A megadott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése során a mennyiség, típus,
gyártmány szerinti összetétele a hivatal feladatainak területi átcsoportosításához kapcsolódó átszervezések,
az állomány bővülése, csökkenése vagy egyéb szakmai ok következtében változhat.
Értékelési szempontok árelemeinek részletezése és súlyszámok:
Komplex javítási óradíj 10
Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege 10
Éves vagy km szerinti revízió egységára Opel Astra, Opel Combo, Opel Corsa 25
Éves vagy km szerinti revízió egységára Opel Insignia, Opel Movano, Opel Vectra, Opel Zafira 20
Opel gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 15
Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 12
Autómentés díja Budapest közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott végződő feladat esetén 6
Amennyiben az Ajánlattevő javítás/szolgáltatás típusonként több javítóbázist kíván bevonni a szerződés
teljesítésébe, az Ajánlatkérő minden esetben fenntartja a jogot a javítóbázis kiválasztására.
Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (10)bek. szerint a következő értékelési módszereket határozta meg:
1.rész:
Komplex javítási óradíj - fordított arányosság
Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege - fordított arányosság
Éves vagy km szerinti revízió egységára Opel Astra, Opel Combo, Opel Corsa - fordított arányosság
Éves vagy km szerinti revízió egységára Opel Insignia, Opel Movano, Opel Vectra, Opel Zafira - fordított
arányosság
Opel gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke - egyenes arányosság
Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke - egyenes arányosság
Autómentés díja Budapest közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott végződő feladat esetén - fordított
arányosság
A heti leghosszabb nyitva tartással rendelkező általános javítást ellátó javítóbázis heti teljes nyitvatartási
ideje - egyenes arányosság
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A heti leghosszabb nyitva tartással rendelkező általános javítást ellátó
javítóbázis heti teljes nyitvatartási ideje 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 98
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 94804370 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Szerződés módosítására kizárólag a
Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembe vételével van lehetőség.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135.§ (1),(5),(6) és Ptk. 6:130.§ (1),(2) alapján átutalással
fizeti meg a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételek
szerint. A teljesítéssel kapcsolatos egyéb feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó Opel gyártmányú
gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása Kelet-Magyarországon
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311, HU312, HU313, HU321, HU322, HU323, HU331, HU332, HU333 A teljesítés fő
helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye, Hajdú-Bihar megye, JászNagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye,
Csongrád megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó Opel gyártmányú gépjárművek
kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 36 hónap időtartamra vagy a nettó 54.532.930,- Ft
szerződéses keretösszeg kimerüléséig.
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt járműállomány jelenlegi mérete: 128 db.
További információk a műszaki leírás 1.sz. függelékében.
A megadott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése során a mennyiség, típus,
gyártmány szerinti összetétele a hivatal feladatainak területi átcsoportosításához kapcsolódó átszervezések,
az állomány bővülése, csökkenése vagy egyéb szakmai ok következtében változhat.
Értékelési szempontok árelemeinek részletezése és súlyszámok:
Komplex javítási óradíj 10
Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege 10
Éves vagy km szerinti revízió egységára Opel Astra, Opel Combo, Opel Corsa 25
Éves vagy km szerinti revízió egységára Opel Insignia, Opel Movano, Opel Vectra, Opel Zafira 20
Opel gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 15
Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 12
Autómentés díja kelet-magyarországi megyeszékhelyek közigazgatási határán kívülről induló vagy ott
végződő feladat esetén 6

Amennyiben az Ajánlattevő javítás/szolgáltatás típusonként több javítóbázist kíván bevonni a szerződés
teljesítésébe, az Ajánlatkérő minden esetben fenntartja a jogot a javítóbázis kiválasztására.
Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (10)bek. szerint a következő értékelési módszereket határozta meg:
2.rész:
Komplex javítási óradíj - fordított arányosság
Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege - fordított arányosság
Éves vagy km szerinti revízió egységára Opel Astra, Opel Combo, Opel Corsa - fordított arányosság
Éves vagy km szerinti revízió egységára Opel Insignia, Opel Movano, Opel Vectra, Opel Zafira - fordított
arányosság
Opel gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke - egyenes arányosság
Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke - egyenes arányosság
Autómentés díja kelet-magyarországi megyeszékhelyek közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott
végződő feladat esetén - fordított arányosság
További Opel mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember - egyenes arányosság
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 További Opel mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember [további
0-9 fő] 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 98
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 54532930 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Szerződés módosítására kizárólag a
Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembe vételével van lehetőség.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135.§ (1),(5),(6) és Ptk. 6:130.§ (1),(2) alapján átutalással
fizeti meg a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételek
szerint. A teljesítéssel kapcsolatos egyéb feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó Opel gyártmányú
gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása Nyugat-Magyarországon
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU212, HU213, HU221, HU222, HU223, HU231, HU232, HU233 A teljesítés
fő helyszíne: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye, Győr-Moson-Sopron
megye, Vas megye, Zala megye, Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó Opel gyártmányú gépjárművek
kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 36 hónap időtartamra vagy a nettó 50.856.700,- Ft
szerződéses keretösszeg kimerüléséig.
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt járműállomány jelenlegi mérete: 121 db.
További információk a műszaki leírás 1.sz. függelékében.
A megadott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése során a mennyiség, típus,
gyártmány szerinti összetétele a hivatal feladatainak területi átcsoportosításához kapcsolódó átszervezések,
az állomány bővülése, csökkenése vagy egyéb szakmai ok következtében változhat.
Értékelési szempontok árelemeinek részletezése és súlyszámok:
Komplex javítási óradíj 10
Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege 10
Éves vagy km szerinti revízió egységára Opel Astra, Opel Combo, Opel Corsa 25
Éves vagy km szerinti revízió egységára Opel Insignia, Opel Movano, Opel Vectra, Opel Zafira 20
Opel gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 15
Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 12
Autómentés díja nyugat-magyarországi megyeszékhelyek közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott
végződő feladat esetén 6
Amennyiben az Ajánlattevő javítás/szolgáltatás típusonként több javítóbázist kíván bevonni a szerződés
teljesítésébe, az Ajánlatkérő minden esetben fenntartja a jogot a javítóbázis kiválasztására.
Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (10)bek. szerint a következő értékelési módszereket határozta meg:
3.rész:
Komplex javítási óradíj - fordított arányosság
Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege - fordított arányosság
Éves vagy km szerinti revízió egységára Opel Astra, Opel Combo, Opel Corsa - fordított arányosság
Éves vagy km szerinti revízió egységára Opel Insignia, Opel Movano, Opel Vectra, Opel Zafira - fordított
arányosság
Opel gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke - egyenes arányosság
Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke - egyenes arányosság
Autómentés díja nyugat-magyarországi megyeszékhelyek közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott
végződő feladat esetén - fordított arányosság
További Opel mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember - egyenes arányosság
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 További Opel mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember [további
0-9 fő] 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 98
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 50856700 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Szerződés módosítására kizárólag a
Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembe vételével van lehetőség.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135.§ (1),(5),(6) és Ptk. 6:130.§ (1),(2) alapján átutalással
fizeti meg a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételek
szerint. A teljesítéssel kapcsolatos egyéb feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§
(1) és (2) bek-ben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Rend.) 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok fenn nem
állását; a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Rend. 4. § és 10.
§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el, az alábbiak szerint:
Az ajánlatban megkövetelt igazolási mód (előzetes igazolás):
- A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
- Az ESPD formanyomtatványt közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek különkülön kitöltve és aláírva kell benyújtania.
- A Rend. 15. § (1) bek. alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó,
vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD formanyomtatványt köteles benyújtani a Kbt. 62.
§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
- A Kbt. 67. § (4) bek-e alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az értékelés során megkövetelt igazolási mód [a Kbt. 69. § (4) bek-e alapján]:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek-ben foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások
benyújtására. A Kbt. 69. § (6) bek-ében rögzített feltételek fennállása esetén az Ajánlatkérő az
eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb,
hanem az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások
benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni, hogy velük
szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
- Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a kizáró okok hiányát a Rend. 8. §-ában foglaltak
szerint kell igazolni.
- Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a kizáró okok hiányát a Rend. 10. §-ában
foglaltak szerint kell igazolni.
- A kizáró okok hiányának igazolása során a Rend. 12-16. § szakaszaiban foglaltak irányadóak.
- A Rend. 12. §-a alapján azokban az esetekben, amelyekben a Rend. 28. §-ban és a 36. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a
minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az

Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési
helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék
szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő a 8-11. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.
- A Rend. 1. § (7) bek-e alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi.
A Rend. és a Kbt. ellentmondása esetén a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
Több részre benyújtott ajánlat esetén a kizáró okokat elég egyszer igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt igazolási
mód (előzetes igazolás):
A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban (ESPD) foglalt nyilatkozatát be kell nyújtani. A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az
ESPD dokumentum IV. részének az α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése pont
kitöltésével kell előzetesen igazolni a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek
való megfelelését.
Az értékelés során megkövetelt igazolási mód [ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása
alapján]:
M/1. A Rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján Ajánlattevőnek részenként csatolnia kell azon
szakembereinek a megnevezését (H/1 jelű mellékletek), autószerelő és/vagy autóvillamossági
szerelő képzettségüket, adott esetben a mesterszerelői képesítésüket igazoló dokumentumokat,
szakmai tapasztalataik meglétéről szóló nyilatkozatukat, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakemberek alkalmasságát a képzettséget, képesítést igazoló dokumentumok (a
minimumkövetelmények előírása szerinti legalább szakmunkás-képesítés és adott esetben az előírt
mesterszerelői képesítése) másolatával, továbbá a rendelkezésre állást bizonyító, saját maga által
aláírt nyilatkozat becsatolásával kell igazolni.
A bemutatott szakembereknek nyilatkozniuk kell arról, hogy
- feltétlen rendelkezésre állási kötelezettséget vállalnak az ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás
alapján kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre ajánlatkérő, mint megrendelő
elvárásainak megfelelően a szerződés teljes időtartama alatt, valamint
- rendelkeznek a megjelölt pozícióhoz szükséges legalább 12 hónapos autószerelő vagy
autóvillamossági szerelő szakmai gyakorlattal. (a szakmai gyakorlat legkorábbi kezdő időpontjaként
a képzettséget igazoló dokumentum kiállításának időpontját követő 1. nap tekinthető).
Az alkalmasság igazolása érdekében bevonni kívánt szervezetekre vonatkozóan ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 65. § (9) bek. alapján előírt szakemberek - azok végzettségére,
képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági
szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg
azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65.§ (7) bek. szerint csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem tud bemutatni
részenként szakembereket az alábbiak szerint, akiket a teljesítésbe kíván bevonni:
1. rész:
- 3 fő legalább szakmunkás képesítéssel rendelkező, személyenként legalább 1 év az előírt
képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező autószerelő, akik közül legalább 2 fő a beszerzés
tárgya szerinti - egyúttal a műszaki leírás 1. sz. függelékében részletesen meghatározott gépjárművekhez mesterszerelői képesítéssel rendelkezik.
- 1 fő autóvillamossági javító szakiránynak megfelelő, legalább szakmunkás képesítéssel, továbbá
legalább 1 év, az előírt képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező személy.
A szakemberek között az adott részben az átfedés megengedett.
2. rész:

- 3 fő legalább szakmunkás képesítéssel rendelkező, személyenként legalább 1 év az előírt
képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező autószerelő, akik valamennyien rendelkeznek a
beszerzés tárgya szerinti - egyúttal a műszaki leírás 1. sz. függelékében részletesen meghatározott gépjárművekhez mesterszerelői képesítéssel.
- 1 fő autóvillamossági javító szakiránynak megfelelő, legalább szakmunkás képesítéssel, továbbá
legalább 1 év, az előírt képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező személy.
A szakemberek között az adott részben az átfedés megengedett.
3. rész:
- 3 fő legalább szakmunkás képesítéssel rendelkező, személyenként legalább 1 év az előírt
képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező autószerelő, akik valamennyien rendelkeznek a
beszerzés tárgya szerinti - egyúttal a műszaki leírás 1. sz. függelékében részletesen meghatározott gépjárművekhez mesterszerelői képesítéssel.
- 1 fő autóvillamossági javító szakiránynak megfelelő, legalább szakmunkás képesítéssel, továbbá
legalább 1 év, az előírt képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező személy.
A szakemberek között az adott részben az átfedés megengedett.
A szakemberek tekintetében a részek között az átfedés nem megengedett. Valamennyi szakember
esetén elegendő a képzettség igazolása, abban az esetben is, ha a képzettség megszerzése
középfokú végzettséghez kötött.
[Rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont]
Azokban az esetekben, amelyekben a Rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja,
hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is
elfogadja az ajánlatkérő a Rendelet 21. § (1)-(3) bek-ében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bek. szerinti körülményre.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részre:
A teljesítési határidők elmulasztása a szerz-es feltételekben meghatározottak szerinti késedelmi
kötbér megfizetését vonja maga után, mértéke: a késedelemmel érintett szerz-es mennyiség (az adott
munkamegrendelőben szereplő szolg.) nettó ellenértékének 1 %-a/nap.
Eseti munka meghiúsulásának megállapítása esetén az Ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek
alapja a nem teljesítéssel érintett szerz-es mennyiség (az adott munkamegrendelőben szereplő szolg.) nettó
ellenértékének 25 %-a.
A szerz. meghiúsulásának megállapítása esetén a kötbér mértéke a meghiúsulás időpontjában a szerz-es
időtartamból még hátralévő időtartamra arányosított rész (nem teljesítéssel érintett szerz-es mennyiség)
nettó ellenértékét alapul véve 25 %.
A Szerz. hatálybalépésének feltétele a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § (1) bek. a) vagy b) pontja vagy
a (3) bek-ben foglaltak teljesülése.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/07/23 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: NAV KI Általános Közbeszerzések
Főosztály 1132 Budapest, Váci út 48/ c-d. VII. emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68. § (1)
bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek.
További információk a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (4), (6) bekezdései szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:

1. A közbesz. dok. az ajánlattételi határidő lejártáig elérhető az I.3. pont szerinti címen. A gazdasági
szereplők a ki.akozb@nav.gov.hu e-mail címen jelezzék a dokumentumok elektronikus átvételét az
alábbi adatok megadásával: név, cím, cégjegyzékszám, kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonés faxszáma. A levél tárgyaként „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna
össztömeget meg nem haladó Opel gyártmányú járművek kisjavítása, karbantartása és műszaki
vizsgáztatása” kerüljön feltüntetésre.
2. Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76. § (2) bek. c)
3. Ajánlatkérő (AK) ajánlati biztosítékot nem ír elő. Az ajánlatnak a közbesz. dok-ban előírt
dokumentumokat és nyilatkozatokat kell tartalmazniuk.
4. A közbesz. eljárás nyelve a magyar. Az ajánlatot és az eljáráshoz kapcsolódó összes
dokumentumot, levelezést és egyéb anyagot magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani.
5. A szerződés időtartama alatt a komplex javítási óradíj (normaóra) olyan mértékben növekedhet,
amely biztosítja a Vállalkozó számára a mindenkori garantált bérminimum és járulékai összegének
megfizetését, amennyiben jogszabályi rendelkezés alapján a garantált bérminimum és annak
járulékai együttes összege olyan mértékben emelkedik, hogy az meghaladja a Vállalkozó által a
megelőző közbesz.eljárásban bemutatott bruttó bér és annak járulékai összegét.
6. AK a közbesz. dok-ban (részenként Műszaki leírás 1. számú függeléke) az alábbi adatokat adja
meg a járműállománnyal kapcsolatban:
- az érintett jármű állomány gyártmány-, típus-, és motorváltozat
- a járművek futásteljesítménye és kora
- a garanciális járművek
- megkülönböztető jelzéssel felszerelt járművek száma.
7/.a. Ajánlattevőnek (AT) ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljes időtartama
alatt rendelkezik (az alvállalkozókra kiterjedően is, vagy külön az alvállalkozói is rendelkeznek)
felelősségbiztosítási szerződéssel, amely fedezetet nyújt a szolgáltatás végzése során bekövetkező
károk megtérítésére - beleértve a szolgáltatás tárgyában esett károkat is, mely összeg kiterjed az AT
tevékenységével közvetlenül vagy közvetetten okozott károk megtérítésére:
- az 1. rész: min. 50 millió Ft/év biztosítási összeg, káreseményenként min. 5 millió Ft,
- a 2. rész: min. 25 millió Ft/év biztosítási összeg, káreseményenként min. 5 millió Ft,
- a 3. rész: min. 25 millió Ft/év biztosítási összeg, káreseményenként min. 5 millió Ft.
A kötvény kizárólag a vis maior esetekre tartalmazhat korlátozó feltételeket.
7/b.) AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezik
(az alvállalkozókra kiterjedően is, vagy külön az alvállalkozói is rendelkeznek) vagyonbiztosítási
szerződéssel, amely részenként az alábbi összegekben fedezetet nyújt a javításra váró illetve az
elkészült járművekben a tárolás során bekövetkezett károkra:
- az 1. rész: min. 50 millió Ft biztosítási összeg,
- a 2. rész: min. 25 millió Ft biztosítási összeg,
- a 3. rész: min. 25 millió Ft biztosítási összeg.
Mindkét biztosításnak ki kell terjednie a szerződés teljesítésében valamennyi résztvevőre (beleértve
az alvállalkozókat is). Ha valamelyik biztosítás a szerződés időtartama alatt bármilyen módon
megszűnik, vagy azt megszüntetik, AK jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Mindkét
biztosítás több szerződéssel is teljesíthető, azonban több szerződés esetén a biztosítási összegek
nem adódnak össze. Az Ajánlattevőnek kár keletkezése esetén az AK minden kárát meg kell
térítenie.
8. Minden sor beárazása, illetve minden bírálati szempont kitöltése kötelező, és 0,- Ft összeg nem
adható meg.
9. Az ajánlatban az S/1, S/2, S/3 mellékletek táblázatain túl ajánlatkérő nem kéri megjelölni a Kbt.
66. § (6) szerinti információkat.
10. Felhívjuk az AT-k figyelmét, hogy az ajánlat benyújtásának helyén a portaszolgálat
adminisztrációja időt vesz igénybe.
11. FAKSZ: Kovács Krisztina 00237
További információk: VI.4.3)-ben
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
A III.2.2) ponthoz:
Vállal-t jótállási és szavatossági kötelezettség terheli az általa elvégzett munkák, valamint a beépített
alkatrészek vonatkozásában.
A VI.3) További információkhoz:
12.Mindhárom részben a Kbt. 77. § (1) alapján AK meghatározta a legmagasabb árakat, amelyeknél
magasabb ajánlatot nem fogad el:
- 1.rsz. Komplex javítási óradíj 11000 Ft/óra
- 2.rsz. alszempontjai (nettó ár Ft/alkalom)
Közlekedés bizt-i felülvizsgálat hat. díjak nélkül: 15000
Közlekedés bizt-i felülvizsgálat hangnyomás tanúsítvánnyal hat. díjak nélkül: 20000
Computeres diagn.: 11000
3,5 tonna össztömegű vagy az alatti járművek revízión kívüli Külső mosása + belső takarítása: 5000
Computeres futómű beáll.: 7000
Klíma diagn.: 3000
Klímatöltés: 12000
Első szélvédő kőfelverődés javítása: 10000
Autómentés díja Bp-en: 20000
Autómentés kiállási díja Bp. közig. határán kívülről induló, vagy ott végződő feladat esetén: 10000
- 8.rsz. Autómentés díja 500 Ft/km
A Komplex javítási óradíjra (1.rsz.) vonatkozóan a 6000 Ft/óránál alacsonyabb megajánlást AK a
Kbt. 72. § alapján vizsgálja a Közbesz. dok. B/1/1, B/2/1 és B/3/1 jelű mellékletei szerint.
13.A 2., 3. részben a További mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember (8. rsz.)
tekintetében AT-nek a Felolvasólapon (B/2,B/3 mellékletek) meg kell neveznie a szakembereket,
valamint be kell nyújtani az igazolni kívánt szakember(ek) megnevezését megyénként (B/2/7,B/3/7
mellékletek), valamint a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatás (B/2/7/a,B/3/7/a melléklet) és
Opel mesterszerelői képesítése másolatát.
14.Hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ szerint biztosított azzal, hogy AK új gazd-i szereplő bevonása
esetére hiányzó dok-okra vonatkozóan nem, kizárólag a hiányos tartalommal/nem megfelelő
tartalommal benyújtott dok-okra rendel el hiánypótlást.
15.AK az előírt alkalmassági feltételeket szigorúbban határozta meg a 321/2015. (X. 30.)
Korm.rendelet 28.§ (3) alapján meghatározottakhoz képest, 321/2015. (X. 30.) Kr. 30.§ (4)
16.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb olyan nyilatkozatot,
igazolást, dok-ot, amelyeknek benyújtását a Kbt. kötelezően előírja függetlenül attól, hogy AK a
felhívásban erre hivatkozik-e vagy sem [különös figyelemmel a Kbt. 66.§ (2), (4)-re], mivel jelen
hirdetmény kitöltése karakterszám alapján korlátozott. Minden további részletes információ a
közbesz. dok-ban rögzítve.
17.AT-nek az ajánlatában be kell nyújtania a szerz. teljesítésére vonatkozó nyilatkozatát annak
megerősítésére, hogy AT a szerz. teljesítéséhez szükséges valamennyi feltételnek megfelel (R és S
jelű mellékletek).
18.AT-nek ajánlatához csatolnia szükséges a hatósági szerződésének másolatát, mellyel igazolja,
hogy a NKH által kijelölt vizsgaállomásként műszaki vizsgáztatási tevékenység folytatására jogosult,
továbbá nyilatkoznia szükséges hogy műszaki vizsgáztatási tevékenységet folytat legalább az
ajánlati felhívás feladását megelőző egy évben.
19.Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont
valamennyi értékelési szempont esetében.

Az értékelés folyamatát és a pontkiosztás módszerét a Közbesz. dok. részletesen tartalmazza, Kbt.
76.§ (9) bek. c), d) pontok
20.A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást, 321/2015. (X. 30.) Kr. 13.§
21.A teljesítés ideje alatt AT-nek az 1.részben Bp-en vagy Pest megyében, a 2., 3. részben minden
megyében - a hozom-viszem szolgáltatásra előírtak figyelembe vételével - kell olyan javítóbázissal
rendelkeznie (alvállalkozókkal is teljesíthető), amellyel az előírt szolgáltatást az adott megyében
nyújtani tudja.
22.Közös AT-k esetén Gazd. szervezet létrehozását AK nem teszi lehetővé.
23.Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
24.AK az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás (6025/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Nemzeti azonosítószám: AK08073
Postai cím: Széchenyi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia pénzügyőr alezredes, főosztályvezető
Telefon: +36 14125603
E-mail: ki.akozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nav.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhető a következő címen: http://nav.gov.hu/nav/kozerdeku_adatok/
altalanos_kozzeteteli_lista/3_3_mukodes/kozbeszerzes/ajanlati_felhivasok (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás, Általános Közbeszerzések Főosztály
Nemzeti azonosítószám: AK08073
Postai cím: Váci út 48/c-d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia pénzügyőr alezredes, főosztályvezető
Telefon: +36 14125603
E-mail: ki.akozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nav.gov.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás, Általános Közbeszerzések Főosztály
Nemzeti azonosítószám: AK08073
Postai cím: Váci út 48/c-d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1132
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia pénzügyőr alezredes, főosztályvezető
Telefon: +36 14125603
E-mail: ki.akozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nav.gov.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó FORD gyártmányú
gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 3 részben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50110000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó FORD
gyártmányú gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 36 hónap időtartamra vagy a
szerződéses keretösszeg kimerüléséig.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 91291200 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó FORD gyártmányú
gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása Budapesten és Pest megyében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Budapest és Pest megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó FORD gyártmányú gépjárművek
kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 36 hónap időtartamra vagy a nettó 31.910.480,- Ft
szerződéses keretösszeg kimerüléséig
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt járműállomány jelenlegi mérete: 115 db.
További információk a műszaki leírás 1.sz. függelékében.
A megadott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése során a mennyiség, típus,
gyártmány szerinti összetétele a hivatal feladatainak területi átcsoportosításához kapcsolódó átszervezések,
az állomány bővülése, csökkenése vagy egyéb szakmai ok következtében változhat.
Értékelési szempontok árelemeinek részletezése és súlyszámok:
Komplex javítási óradíj 10
Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege10
Éves vagy km szerinti revízió egységára (Ford Focus) 25
Éves vagy km szerinti revízió egységára (Ford Mondeo, Ranger, S-Max, Transit) 20
Ford gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 15
Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 12
Autómentés díja Budapest közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott végződő feladat esetén 6
Amennyiben az Ajánlattevő javítás/szolgáltatás típusonként több javítóbázist kíván bevonni a szerződés
teljesítésébe, az Ajánlatkérő minden esetben fenntartja a jogot a javítóbázis kiválasztására.
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont valamennyi
értékelési szempont esetében.
Az 1. rész esetében a pontszámítás módszerét Ajánlatkérő - a Kbt. 76. § 10. bekezdésére figyelemmel - a
következők szerint határozza meg:
1. részszempont: Komplex javítási óradíj - fordított arányosság
2. részszempont: Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege - fordított arányosság
3. részszempont: Éves vagy km szerinti revízió egységára (Ford Focus) - fordított arányosság
4. részszempont: Éves vagy km szerinti revízió egységára Ford Mondeo, Ranger, S-Max, Transit - fordított
arányosság
5. részszempont: Ford gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke egyenes arányosság
6. Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke - egyenes arányosság
7. Autómentés díja Budapest közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott végződő feladat esetén - fordított
arányosság
8. A heti leghosszabb nyitva tartással rendelkező általános javítást ellátó javítóbázis heti teljes nyitvatartási
ideje - egyenes arányosság
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A heti leghosszabb nyitvatartással rendelkező általános javítást ellátó
javítóbázis heti teljes nyitvatartási ideje 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 98

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 31910480 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Szerződés módosítására kizárólag a
Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembe vételével van lehetőség.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135.§ (1),(5),(6) és Ptk. 6:130.§ (1),(2) alapján átutalással
fizeti meg a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételek
szerint. A teljesítéssel kapcsolatos egyéb feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó FORD gyártmányú
gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása Kelet-Magyarországon
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311, HU312, HU313, HU321, HU322, HU323, HU331, HU332, HU333 A teljesítés fő
helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye, Hajdú-Bihar megye, JászNagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye,
Csongrád megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó FORD gyártmányú gépjárművek
kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 36 hónap időtartamra vagy a nettó 35.239.960,- Ft
szerződéses keretösszeg kimerüléséig.
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt járműállomány jelenlegi mérete: 127 db.
További információk a műszaki leírás 1.sz. függelékében.
A megadott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése során a mennyiség, típus,
gyártmány szerinti összetétele a hivatal feladatainak területi átcsoportosításához kapcsolódó átszervezések,
az állomány bővülése, csökkenése vagy egyéb szakmai ok következtében változhat.
Értékelési szempontok árelemeinek részletezése és súlyszámok:
Komplex javítási óradíj 10
Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege10
Éves vagy km szerinti revízió egységára (Ford Focus) 25
Éves vagy km szerinti revízió egységára (Ford Mondeo, Ranger, S-Max, Transit) 20
Ford gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 15

Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 12
Autómentés díja a kelet-magyarországi megyeszékhelyek közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott
végződő feladat esetén 6
Amennyiben az Ajánlattevő javítás/szolgáltatás típusonként több javítóbázist kíván bevonni a szerződés
teljesítésébe, az Ajánlatkérő minden esetben fenntartja a jogot a javítóbázis kiválasztására.
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont valamennyi
értékelési szempont esetében.
A 2. rész esetében a pontszámítás módszerét Ajánlatkérő - a Kbt. 76. § 10. bekezdésére figyelemmel - a
következők szerint határozza meg:
1. részszempont: Komplex javítási óradíj - fordított arányosság
2. részszempont: Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege - fordított arányosság
3. részszempont: Éves vagy km szerinti revízió egységára (Ford Focus) - fordított arányosság
4. részszempont: Éves vagy km szerinti revízió egységára (Ford Mondeo, Ranger, S-Max, Transit) - fordított
arányosság
5. részszempont: Ford gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke egyenes arányosság
6. résszempont: Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke - egyenes arányosság
7. részszempont: Autómentés díja a kelet-magyarországi megyeszékhelyek közigazgatási határán kívülről
induló, vagy ott végződő feladat esetén - fordított arányosság
8. részszempont: További Ford mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember - egyenes arányosság
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 További Ford mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember [további
0-9 fő] 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 98
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 35239960 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Szerződés módosítására kizárólag a
Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembe vételével van lehetőség.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135.§ (1),(5),(6) és Ptk. 6:130.§ (1),(2) alapján átutalással
fizeti meg a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételek

szerint. A teljesítéssel kapcsolatos egyéb feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó FORD gyártmányú
gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása Nyugat-Magyarországon
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2, HU211, HU212, HU213, HU221, HU222, HU223, HU231, HU232, HU233 A
teljesítés fő helyszíne: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye, Győr-MosonSopron megye, Vas megye, Zala megye, Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó FORD gyártmányú gépjárművek
kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 36 hónap időtartamra vagy a nettó 24.140.760,- Ft
szerződéses keretösszeg kimerüléséig
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt járműállomány jelenlegi mérete: 87 db.
További információk a műszaki leírás 1.sz. függelékében.
A megadott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése során a mennyiség, típus,
gyártmány szerinti összetétele a hivatal feladatainak területi átcsoportosításához kapcsolódó átszervezések,
az állomány bővülése, csökkenése vagy egyéb szakmai ok következtében változhat.
Értékelési szempontok árelemeinek részletezése és súlyszámok:
Komplex javítási óradíj 10
Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege 10
Éves vagy km szerinti revízió egységára (Ford Focus) 25
Éves vagy km szerinti revízió egységára (Ford Mondeo, Ranger, S-Max, Transit) 20
Ford gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 15
Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 12
Autómentés díja a nyugat-magyarországi megyeszékhelyek közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott
végződő feladat esetén 6
Amennyiben az Ajánlattevő javítás/szolgáltatás típusonként több javítóbázist kíván bevonni a szerződés
teljesítésébe, az Ajánlatkérő minden esetben fenntartja a jogot a javítóbázis kiválasztására.
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont valamennyi
értékelési szempont esetében.
A 3. rész esetében a pontszámítás módszerét Ajánlatkérő - a Kbt. 76. § 10. bekezdésére figyelemmel - a
következők szerint határozza meg:
1. részszempont: Komplex javítási óradíj - fordított arányosság
2. részszempont: Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege - fordított arányosság
3. részszempont: Éves vagy km szerinti revízió egységára (Ford Focus) - fordított arányosság
4. részszempont: Éves vagy km szerinti revízió egységára (Ford Mondeo, Ranger, S-Max, Transit) - fordított
arányosság
5. részszempont: Ford gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke egyenes arányosság
6. résszempont: Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke - egyenes arányosság
7. részszempont: Autómentés díja a nyugat-magyarországi megyeszékhelyek közigazgatási határán kívülről
induló, vagy ott végződő feladat esetén - fordított arányosság
8. részszempont: További Ford mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember - egyenes arányosság
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 További Ford mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember [további
0-9 fő] 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 98
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 24140760 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Szerződés módosítására kizárólag a
Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembe vételével van lehetőség.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135.§ (1),(5),(6) és Ptk. 6:130.§ (1),(2) alapján átutalással
fizeti meg a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételek
szerint. A teljesítéssel kapcsolatos egyéb feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§
(1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró
okok fenn nem állását; a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő
a Rendelet 4. § és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el, az alábbiak
szerint:
Az ajánlatban megkövetelt igazolási mód (előzetes igazolás):
- A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
- Az ESPD formanyomtatványt közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek különkülön kitöltve és aláírva kell benyújtania.
- A Rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD formanyomtatványt köteles
benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
- A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót.
Az értékelés során megkövetelt igazolási mód [a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján]:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások
benyújtására. A Kbt. 69. § (6) bekezdésében rögzített feltételek fennállása esetén az Ajánlatkérő
az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb,

hanem az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások
benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni, hogy velük
szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
- Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a kizáró okok hiányát a Rendelet 8. §-ában foglaltak
szerint kell igazolni.
- Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a kizáró okok hiányát a Rendelet 10. §-ában
foglaltak szerint kell igazolni.
- A kizáró okok hiányának igazolása során a Rendelet 12-16. § szakaszaiban foglaltak irányadóak.
- A Rendelet 12. §-a alapján azokban az esetekben, amelyekben a Rendelet 28. §-ban és a 36.
§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a
39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya
alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét,
illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a
letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó
jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő a 8-11. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.
- A Rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Rendelet és a Kbt. ellentmondása esetén a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
Több részre benyújtott ajánlat esetén a kizáró okokat elég egyszer igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt igazolási
mód (előzetes igazolás):
A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban (ESPD) foglalt nyilatkozatát be kell nyújtani. A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az
ESPD dokumentum IV. részének az α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése pont
kitöltésével kell előzetesen igazolni a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek
való megfelelését.
Az értékelés során megkövetelt igazolási mód [ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása
alapján]:
M/1. A Rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján Ajánlattevőnek részenként csatolnia kell azon
szakembereinek a megnevezését (H/1 jelű mellékletek), autószerelő és/vagy autóvillamossági
szerelő képzettségüket, adott esetben mesterszerelői képesítésüket igazoló dokumentumokat,
szakmai tapasztalataik meglétéről szóló nyilatkozatukat, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakemberek alkalmasságát a képzettséget, képesítést igazoló dokumentumok (a
minimumkövetelmények előírása szerinti legalább szakmunkás-képesítés és adott esetben az előírt
mesterszerelői képesítése) másolatával, továbbá a rendelkezésre állást bizonyító, saját maga által
aláírt nyilatkozat becsatolásával kell igazolni.
A bemutatott szakembereknek nyilatkozniuk kell arról, hogy
- feltétlen rendelkezésre állási kötelezettséget vállalnak az ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás
alapján kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre ajánlatkérő, mint megrendelő
elvárásainak megfelelően a szerződés teljes időtartama alatt, valamint
- rendelkeznek a megjelölt pozícióhoz szükséges legalább 12 hónapos autószerelő vagy
autóvillamossági szerelő szakmai gyakorlattal. (a szakmai gyakorlat legkorábbi kezdő időpontjaként
a képzettséget igazoló dokumentum kiállításának időpontját követő 1. nap tekinthető).
Az alkalmasság igazolása érdekében bevonni kívánt szervezetekre vonatkozóan ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 65. § (9) bek. alapján előírt szakemberek - azok végzettségére,
képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági
szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg

azt a szolgáltatást amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65.§ (7) bek. szerint csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem tud bemutatni
részenként szakembereket az alábbiak szerint, akiket a teljesítésbe kíván bevonni:
1. rész:
- 3 fő legalább szakmunkás képesítéssel rendelkező, személyenként legalább 1 év az előírt
képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező autószerelő, akik közül legalább 2 fő a beszerzés
tárgya szerinti - egyúttal a műszaki leírás 1. sz. függelékében részletesen meghatározott gépjárművekhez mesterszerelői képesítéssel rendelkezik.
- 1 fő autóvillamossági javító szakiránynak megfelelő, legalább szakmunkás képesítéssel, továbbá
legalább 1 év, az előírt képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező személy.
A szakemberek között az adott részben az átfedés megengedett.
2. rész:
- 3 fő legalább szakmunkás képesítéssel rendelkező, személyenként legalább 1 év az előírt
képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező autószerelő, akik valamennyien rendelkeznek a
beszerzés tárgya szerinti - egyúttal a műszaki leírás 1. sz. függelékében részletesen meghatározott gépjárművekhez mesterszerelői képesítéssel.
- 1 fő autóvillamossági javító szakiránynak megfelelő, legalább szakmunkás képesítéssel, továbbá
legalább 1 év, az előírt képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező személy.
A szakemberek között az adott részben az átfedés megengedett.
3. rész:
- 3 fő legalább szakmunkás képesítéssel rendelkező, személyenként legalább 1 év az előírt
képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező autószerelő, akik valamennyien rendelkeznek a
beszerzés tárgya szerinti - egyúttal a műszaki leírás 1. sz. függelékében részletesen meghatározott gépjárművekhez mesterszerelői képesítéssel.
- 1 fő autóvillamossági javító szakiránynak megfelelő, legalább szakmunkás képesítéssel, továbbá
legalább 1 év, az előírt képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező személy.
A szakemberek között az adott részben az átfedés megengedett.
A szakemberek tekintetében a részek között az átfedés nem megengedett.
Valamennyi szakember esetén elegendő a képzettség igazolása, abban az esetben is, ha a
képzettség megszerzése középfokú végzettséghez kötött.
[Rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont]
Azokban az esetekben, amelyekben a Rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja,
hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is
elfogadja az ajánlatkérő a Rendelet 21. § (1)-(3) bek-ében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bek. szerinti körülményre.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részre:
1. A telj-i h.idők elmulasztása a szerz-es felt-ekben meghatározottak szerinti késedelmi kötbér megfizetését
vonja maga után, mértéke: a késedelemmel érintett szerz-es menny. (az adott munkamegrendelőben
szereplő szolg) nettó ellenér-ének 1 %-a/nap.

2. Eseti munka meghiúsulásának megállapítása esetén az AK meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek
alapja a nem telj-el érintett szerz-es menny. (az adott munkamegrendelőben szereplő szolg) nettó
ellenértékének 25 %-a.
3. A szerz. meghiúsulásának megállapítása esetén a kötbér mértéke a meghiúsulás ip-jában a szerz-es
időtartamból még hátralévő időtartamra arányosított rész (nem telj-éssel érintett szerz-es menny.) nettó
ellenért-ét alapul éve 25 %.
4. Vállalkozót jótállási és szavatossági kötelezetts. terheli az általa elvégzett munkák, vmint a beépített
alkatrészek vonatkozásában.
5. A Szerz. hatálybalép-ének feltétele a 320/2015. (X.30) Korm. r. 13. § (1) bek. a) vagy b) pontja vagy a (3)
bek-ésben foglaltak teljesülése
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/07/23 (éééé/hh/nn)

vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Hely: NAV KI Általános
Közbeszerzések Főosztály 1132 Budapest, Váci út 48/c-d. VII. emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68.§ (1)
bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor, a benyújtás helyszínén. Az ajánlatok
felbontásán jelenlétre jogosultak a Kbt. 68.§ (3)bekezdésében meghatározott személyek.
További információk a bontási eljárásról:Kbt. 68.§ (4),(6) bekezdései szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbesz. dok. az ajánlattételi határidő lejártáig elérhető az I.3. pont szerinti címen. A gazdasági
szereplők a ki.akozb@nav.gov.hu e-mail címen jelezzék a dokumentumok elektronikus átvételét az
alábbi adatok megadásával: név, cím, cégjegyzékszám, kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonés faxszáma. A levél tárgyaként „A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem
haladó FORD gyártmányú gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 3
részben” kerüljön feltüntetésre.
2. Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76. § (2) bek. c)
3. Ajánlatkérő (AK) ajánlati biztosítékot nem ír elő. Az ajánlatnak a közbesz. dok-ban előírt
dokumentumokat és nyilatkozatokat kell tartalmazniuk.
4. A közbesz. eljárás nyelve a magyar. Az ajánlatot és az eljáráshoz kapcsolódó összes
dokumentumot, levelezést és egyéb anyagot magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani.
5. A szerződés időtartama alatt a komplex javítási óradíj (normaóra) olyan mértékben növekedhet,
amely biztosítja a Vállalkozó számára a mindenkori garantált bérminimum és járulékai összegének
megfizetését, amennyiben jogszabályi rendelkezés alapján a garantált bérminimum és annak
járulékai együttes összege olyan mértékben emelkedik, hogy az meghaladja a Vállalkozó által a
megelőző közbesz.eljárásban bemutatott bruttó bér és annak járulékai összegét.
6. AK a közbesz. dok-ban (részenként Műszaki leírás 1. számú függeléke) az alábbi adatokat adja
meg a járműállománnyal kapcsolatban:
- az érintett jármű állomány gyártmány-, típus-, és motorváltozat
- a járművek futásteljesítménye és kora
- a garanciális járművek
- megkülönböztető jelzéssel felszerelt járművek száma.
7/.a. Ajánlattevőnek (AT) ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljes időtartama
alatt rendelkezik (az alvállalkozókra kiterjedően is, vagy külön az alvállalkozói is rendelkeznek)
felelősségbiztosítási szerződéssel, amely fedezetet nyújt a szolgáltatás végzése során bekövetkező
károk megtérítésére - beleértve a szolgáltatás tárgyában esett károkat is, mely összeg kiterjed az AT
tevékenységével közvetlenül vagy közvetetten okozott károk megtérítésére:
- az 1. rész: min. 31 millió Ft/év biztosítási összeg, káreseményenként min. 5 millió Ft,
- a 2. rész: min. 25 millió Ft/év biztosítási összeg, káreseményenként min. 5 millió Ft,
- a 3. rész: min. 25 millió Ft/év biztosítási összeg, káreseményenként min. 5 millió Ft.
A kötvény kizárólag a vis maior esetekre tartalmazhat korlátozó feltételeket.
7/b.) AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezik
(az alvállalkozókra kiterjedően is, vagy külön az alvállalkozói is rendelkeznek) vagyonbiztosítási
szerződéssel, amely részenként az alábbi összegekben fedezetet nyújt a javításra váró illetve az
elkészült járművekben a tárolás során bekövetkezett károkra:
- az 1. rész: min. 31 millió Ft biztosítási összeg,
- a 2. rész: min. 25 millió Ft biztosítási összeg,
- a 3. rész: min. 25 millió Ft biztosítási összeg.
Mindkét biztosításnak ki kell terjednie a szerződés teljesítésében valamennyi résztvevőre (beleértve
az alvállalkozókat is). Ha valamelyik biztosítás a szerződés időtartama alatt bármilyen módon
megszűnik, vagy azt megszüntetik, AK jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Mindkét
biztosítás több szerződéssel is teljesíthető, azonban több szerződés esetén a biztosítási összegek

nem adódnak össze. Az Ajánlattevőnek kár keletkezése esetén az AK minden kárát meg kell
térítenie.
8. Minden sor beárazása, illetve minden bírálati szempont kitöltése kötelező, és 0,- Ft összeg nem
adható meg.
9. Az ajánlatban az S/1, S/2, S/3 mellékletek táblázatain túl ajánlatkérő nem kéri megjelölni a
Kbt. 66. § (6) szerinti információkat.
10. Felhívjuk az AT-k figyelmét, hogy az ajánlat benyújtásának helyén a portaszolgálat
adminisztrációja időt vesz igénybe.
11. FAKSZ: Kovács Krisztina 00237
További információk: VI.4.3)-ben
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§ szerint.
A VI.3) További információkhoz:
12. Mindhárom részben a Kbt. 77. § (1) alapján AK meghatározta a legmagasabb árakat, amelyeknél
magasabb ajánlatot nem fogad el:
- 1. rsz. Komplex javítási óradíj 11.000 Ft/óra
- 2. rsz. alszempontjai (nettó ár Ft/alkalom)
Közlekedés biztonsági felülvizsgálat hatóság díjak nélkül: 15000
Közlekedés biztonsági felülvizsgálat hangnyomás tanúsítvánnyal hatóság díjak nélkül: 20.000
Computeres diagnosztika: 11.000
3,5 tonna össztömegű vagy az alatti járművek revízión kívüi Külső mosása + belső takarítása: 5.000
Computeres futómű beállítás: 7.000
Klíma diagnosztika: 3.000
Klímatöltés: 12.000
Első szélvédő kőfelverődés javítása: 10.000
Autómentés díja Bp-en: 20.000
Autómentés kiállási díja Bp közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott végződő feladat esetén:
10.000
- 7. rsz. Autómentés díja 500 Ft/km
A Komplex javítási óradíjra (1. rész.) vonatkozóan a 6000,- Ft/óránál alacsonyabb megajánlást az
AK a Kbt. 72. § alapján vizsgálja a Közbesz. dok. B/1/1, B/2/1 és B/3/1 jelű mellékletei szerint.
13. A 2., 3. részben a További mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember (8. rsz.)
tekintetében az AT-nek a Felolvasólapon (B/2, B/3 mellékletek) meg kell neveznie a szakembereket,
valamint be kell nyújtani az igazolni kívánt szakember(ek) megnevezését megyénként (B/2/7, B/3/7
mellékletek), valamint a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatás (B/2/7/a, B/3/7/a melléklet) és
a Ford mesterszerelői képesítése másolatát.
14. Hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71. § szerint biztosított azzal, hogy AK új gazdasági szereplő
bevonása esetére hiányzó dokumentumokra vonatkozóan nem, kizárólag a hiányos tartalommal/nem
megfelelő tartalommal benyújtott dokumentumokra rendel el hiánypótlást.

15. Az AK az előírt alkalmassági feltételeket szigorúbban határozta meg a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 28. § (3) alapján meghatározottakhoz képest, 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 30. § (4)
16. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb olyan nyilatkozatot,
igazolást, dokumentumot, amelyeknek benyújtását a Kbt. kötelezően előírja függetlenül attól, hogy
az AK a felhívásban erre hivatkozik-e vagy sem [különös figyelemmel a Kbt. 66. § (2), (4)-re], mivel
jelen hirdetmény kitöltése karakterszám alapján korlátozott. Minden további részletes információ a
közbesz. dok-ban rögzítve.
17. Az AT-nek az ajánlatában be kell benyújtania a szerz teljesítésére vonatkozó nyilatkozatát annak
megerősítésére, hogy AT a szerz. teljesítéséhez szükséges valamennyi feltételnek megfelel (R, és S
jelű mellékletek).
18. AT-nek ajánlatához csatolnia szükséges a hatósági szerz-ének másolatát, mellyel igazolja,
hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kijelölt vizsgaállomásként műszaki vizsgáztatási tev.
folytatására jogosult, tov. nyilatkoznia szükséges hogy műszaki vizsgáztatási tevékenységet folytat
legalább az ajánlati felhívás feladását megelőző egy évben.
19. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont
valamennyi értékelési szempont esetében.
Az értékelés folyamatát és a pontkiosztás módszerét a Közbesz. dok. részletesen tartalmazza, Kbt.
76. § (9) bekezdés c), d) pontok
20. A folyamatban lévő változásbejegyzési elj. esetében az AT az ajánlatához köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §
21. A telj ideje alatt az AT-nek az 1. részben Bp-en vagy Pest megyében, a 2., 3. részben minden
megyében - a hozom-viszem szolgáltatásra előírtak figyelembe vételével - kell olyan javítóbázissal
rendelkeznie (alvállalkozókkal is teljesíthető), amellyel az előírt szolgáltatást az adott megyében
nyújtani tudja.
22. Közös AT-k esetén Gazdálkodó szervezet létrehozását az AK nem teszi lehetővé.
23. Az elj-ban vmennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
24. AK nem alkalmazza a Kbt.75. § (2) bek. e) p-ja szer-i eredménytelenségi okot.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás (6039/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Nemzeti azonosítószám: AK08073
Postai cím: Széchenyi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia pénzügyőr alezredes főosztályvezető
Telefon: +36 14125603
E-mail: ki.akozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nav.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhető a következő címen: http://nav.gov.hu/nav/kozerdeku_adatok/
altalanos_kozzeteteli_lista/3_3_mukodes/kozbeszerzes/ajanlati_felhivasok (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Általános Közbeszerzések Főosztály
Nemzeti azonosítószám: AK08073
Postai cím: Váci út 48. c-d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1132
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia pénzügyőr alezredes főosztályvezető
Telefon: +3614125603
E-mail: ki.akozb@nav.gov.hu
Fax: +3614125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nav.gov.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Általános Közbeszerzések Főosztály
Nemzeti azonosítószám: AK08073
Postai cím: Váci út 48. c-d VI. em. 634. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11

Postai irányítószám: 1132
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia pénzügyőr alezredes, főosztályvezető
Telefon: +36 14125603
E-mail: ki.akozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nav.gov.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó VW csoport (VW,
SKODA, SEAT) gyártmányú gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 3 részben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50110000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó VW csoport (VW, SKODA,
SEAT) gyártmányú gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 3 részben 36 hónap
időtartamra vagy a szerződéses keretösszeg kimerüléséig
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 324796900 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó VW csoport (VW,
SKODA, SEAT) gyártmányú gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása Budapesten
és Pest megyében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11, HU12 A teljesítés fő helyszíne: Budapest és Pest megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó VW csoport (VW, SKODA, SEAT)
gyártmányú gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 36 hónap időtartamra vagy a
nettó 158.586.700,- Ft szerződéses keretösszeg kimerüléséig
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt járműállomány jelenlegi mérete: 520 db.
További információk a műszaki leírás 1.sz. függelékében.
A megadott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése során a mennyiség, típus,
gyártmány szerinti összetétele a hivatal feladatainak területi átcsoportosításához kapcsolódó átszervezések,
az állomány bővülése, csökkenése vagy egyéb szakmai ok következtében változhat.
Értékelési szempontok árelemeinek részletezése és súlyszámok:
Komplex javítási óradíj 10
Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege10
Éves vagy km szerinti revízió egységára (Seat Cordoba, Skoda Fabia, Skoda Rapid, Skoda Roomster, VW
Polo) 18
Éves vagy km szerinti revízió egységára (Skoda Octavia, VW Bora, VW Golf) 15
Éves vagy km szerinti revízió egységára (VW Multivan, VW Transporter) 12
VW csoport gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 15
Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 12
Autómentés díja Budapest közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott végződő feladat esetén 6
Amennyiben az Ajánlattevő javítás/szolgáltatás típusonként több javítóbázist jelöl meg kíván bevonni a
szerződés teljesítésébe,, az Ajánlatkérő minden esetben fenntartja a jogot a javítóbázis kiválasztására.
Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (10)bek. szerint a következő értékelési módszereket határozta meg:
1.rész:
Komplex javítási óradíj - fordított arányosság
Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege - fordított arányosság
Éves vagy km szerinti revízió egységára (Seat Cordoba, Skoda Fabia, Skoda Rapid, Skoda Roomster, VW
Polo) - fordított arányosság
Éves vagy km szerinti revízió egységára (Skoda Octavia, VW Bora, VW Golf) - fordított arányosság
Éves vagy km szerinti revízió egységára (VW Multivan, VW Transporter) - fordított arányosság
VW csoport gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke - egyenes
arányosság
Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke - egyenes arányosság
Autómentés díja Budapest közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott végződő feladat esetén - fordított
arányosság
A heti leghosszabb nyitva tartással rendelkező általános javítást ellátó javítóbázis heti teljes nyitvatartási
ideje - egyenes
arányosság
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A heti leghosszabb nyitva tartással rendelkező általános javítást ellátó
javítóbázis heti teljes nyitvatartási ideje 2

Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 98
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 158586700 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Szerződés módosítására kizárólag a
Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembe vételével van lehetőség.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135.§ (1),(5),(6) és Ptk. 6:130.§ (1),(2) alapján átutalással
fizeti meg a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételek
szerint. A teljesítéssel kapcsolatos egyéb feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó VW csoport (VW,
SKODA, SEAT) gyártmányú gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása KeletMagyarországon
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311, HU312, HU313, HU321, HU322, HU323, HU331, HU332, HU333 A teljesítés fő
helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye, Hajdú-Bihar megye, JászNagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye,
Csongrád megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó VW csoport (VW, SKODA, SEAT)
gyártmányú gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 36 hónap időtartamra vagy a
nettó 89.967.000,- Ft szerződéses keretösszeg kimerüléséig
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt járműállomány jelenlegi mérete: 295 db.
További információk a műszaki leírás 1.sz. függelékében.
A megadott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése során a mennyiség, típus,
gyártmány szerinti összetétele a hivatal feladatainak területi átcsoportosításához kapcsolódó átszervezések,
az állomány bővülése, csökkenése vagy egyéb szakmai ok következtében változhat.
Értékelési szempontok árelemeinek részletezése és súlyszámok:
Komplex javítási óradíj 10
Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege10

Éves vagy km szerinti revízió egységára (Seat Cordoba, Skoda Fabia, Skoda Rapid, Skoda Roomster, VW
Polo) 18
Éves vagy km szerinti revízió egységára (Skoda Octavia, VW Bora, VW Golf) 15
Éves vagy km szerinti revízió egységára (VW Multivan, VW Transporter) 12
VW csoport gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 15
Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 12
Autómentés díja a kelet-magyarországi megyeszékhelyek közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott
végződő feladat esetén 6
Amennyiben az Ajánlattevő javítás/szolgáltatás típusonként több javítóbázist kíván bevonni a szerződés
teljesítésébe, az Ajánlatkérő minden esetben fenntartja a jogot a javítóbázis kiválasztására.
Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (10)bek. szerint a következő értékelési módszereket határozta meg:
2.rész:
Komplex javítási óradíj - fordított arányosság
Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege - fordított arányosság
Éves vagy km szerinti revízió egységára (Seat Cordoba, Skoda Fabia, Skoda Rapid, Skoda Roomster, VW
Polo) - fordított arányosság
Éves vagy km szerinti revízió egységára (Skoda Octavia, VW Bora, VW Golf) - fordított arányosság
Éves vagy km szerinti revízió egységára (VW Multivan, VW Transporter) - fordított arányosság
VW csoport gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke - egyenes
arányosság
Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke - egyenes arányosság
Autómentés díja a kelet-magyarországi megyeszékhelyek közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott
végződő feladat esetén - fordított arányosság
További VW csoport mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember - egyenes
arányosság
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 További mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember [további 0-9 fő]
2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 98
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 89967000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Szerződés módosítására kizárólag a
Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembe vételével van lehetőség.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135.§ (1),(5),(6) és Ptk. 6:130.§ (1),(2) alapján átutalással
fizeti meg a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételek
szerint. A teljesítéssel kapcsolatos egyéb feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó VW csoport (VW,
SKODA, SEAT) gyártmányú gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása NyugatMagyarországon
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU212, HU213, HU221, HU222, HU223, HU231, HU232, HU233 A teljesítés
fő helyszíne: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye, Győr-Moson-Sopron
megye, Vas megye, Zala megye, Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó VW csoport (VW, SKODA, SEAT)
gyártmányú gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 36 hónap időtartamra vagy a
nettó 76.243.200,- Ft szerződéses keretösszeg kimerüléséig
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt járműállomány jelenlegi mérete: 250 db.
További információk a műszaki leírás 1.sz. függelékében.
A megadott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése során a mennyiség, típus,
gyártmány szerinti összetétele a hivatal feladatainak területi átcsoportosításához kapcsolódó átszervezések,
az állomány bővülése, csökkenése vagy egyéb szakmai ok következtében változhat.
Értékelési szempontok árelemeinek részletezése és súlyszámok:
Komplex javítási óradíj 10
Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege10
Éves vagy km szerinti revízió egységára (Seat Cordoba, Skoda Fabia, Skoda Rapid, Skoda Roomster, VW
Polo) 18
Éves vagy km szerinti revízió egységára (Skoda Octavia, VW Bora, VW Golf) 15
Éves vagy km szerinti revízió egységára (VW Multivan, VW Transporter) 12
VW csoport gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 15
Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 12
Autómentés díja a nyugat-magyarországi megyeszékhelyek közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott
végződő feladat esetén 6
Amennyiben az Ajánlattevő javítás/szolgáltatás típusonként több javítóbázist kíván bevonni a szerződés
teljesítésébe, az Ajánlatkérő minden esetben fenntartja a jogot a javítóbázis kiválasztására.
Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (10)bek. szerint a következő értékelési módszereket határozta meg:
3.rész:
Komplex javítási óradíj - fordított arányosság
Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege - fordított arányosság
Éves vagy km szerinti revízió egységára (Seat Cordoba, Skoda Fabia, Skoda Rapid, Skoda Roomster, VW
Polo) - fordított arányosság
Éves vagy km szerinti revízió egységára (Skoda Octavia, VW Bora, VW Golf) - fordított arányosság
Éves vagy km szerinti revízió egységára (VW Multivan, VW Transporter) - fordított arányosság
VW csoport gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke - egyenes
arányosság
Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke - egyenes arányosság
Autómentés díja a nyugat-magyarországi megyeszékhelyek közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott
végződő feladat esetén - fordított arányosság
További VW csoport mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember - egyenes
arányosság
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok

x Minőségi kritérium – 1 További VW csoport mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember
[további 0-9 fő] 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 98
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 76243200 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Szerződés módosítására kizárólag a
Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembe vételével van lehetőség.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135.§ (1),(5),(6) és Ptk. 6:130.§ (1),(2) alapján átutalással
fizeti meg a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételek
szerint. A teljesítéssel kapcsolatos egyéb feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§
(1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró
okok fenn nem állását; a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő
a Rendelet 4. § és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el, az alábbiak
szerint:
Az ajánlatban megkövetelt igazolási mód (előzetes igazolás):
- A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
- Az ESPD formanyomtatványt közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek különkülön kitöltve és aláírva kell benyújtania.
- A Rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD formanyomtatványt köteles
benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

- A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót.
Az értékelés során megkövetelt igazolási mód [a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján]:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások
benyújtására. A Kbt. 69. § (6) bekezdésében rögzített feltételek fennállása esetén az Ajánlatkérő
az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb,
hanem az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások
benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni, hogy velük
szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
- Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a kizáró okok hiányát a Rendelet 8. §-ában foglaltak
szerint kell igazolni.
- Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a kizáró okok hiányát a Rendelet 10. §-ában
foglaltak szerint kell igazolni.
- A kizáró okok hiányának igazolása során a Rendelet 12-16. § szakaszaiban foglaltak irányadóak.
- A Rendelet 12. §-a alapján azokban az esetekben, amelyekben a Rendelet 28. §-ban és a 36.
§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a
39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya
alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét,
illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a
letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó
jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő a 8-11. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.
- A Rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Rendelet és a Kbt. ellentmondása esetén a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
Több részre benyújtott ajánlat esetén a kizáró okokat elég egyszer igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt igazolási
mód (előzetes igazolás):
A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban (ESPD) foglalt nyilatkozatát be kell nyújtani. A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az
ESPD dokumentum IV. részének az α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése pont
kitöltésével kell előzetesen igazolni a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek
való megfelelését.
Az értékelés során megkövetelt igazolási mód [ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása
alapján]:
M/1. A Rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján Ajánlattevőnek részenként csatolnia kell azon
szakembereinek a megnevezését (H/1 jelű mellékletek), autószerelő és/vagy autóvillamossági
szerelő képzettségüket, adott esetben a mesterszerelői képesítésüket igazoló dokumentumokat,
szakmai tapasztalataik meglétéről szóló nyilatkozatukat, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakemberek alkalmasságát a képzettséget, képesítést igazoló dokumentumok (a
minimumkövetelmények előírása szerinti legalább szakmunkás-képesítés és adott esetben az előírt
mesterszerelői képesítése) másolatával, továbbá a rendelkezésre állást bizonyító, saját maga által
aláírt nyilatkozat becsatolásával kell igazolni.
A bemutatott szakembereknek nyilatkozniuk kell arról, hogy
- feltétlen rendelkezésre állási kötelezettséget vállalnak az ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás
alapján kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre ajánlatkérő, mint megrendelő
elvárásainak megfelelően a szerződés teljes időtartama alatt, valamint

- rendelkeznek a megjelölt pozícióhoz szükséges legalább 12 hónapos autószerelő vagy
autóvillamossági szerelő szakmai gyakorlattal. (a szakmai gyakorlat legkorábbi kezdő időpontjaként
a képzettséget igazoló dokumentum kiállításának időpontját követő 1. nap tekinthető).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem tud bemutatni
részenként szakembereket az alábbiak szerint, akiket a teljesítésbe kíván bevonni:
1. rész:
- 3 fő legalább szakmunkás képesítéssel rendelkező, személyenként legalább 1 év az előírt
képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező autószerelő, akik közül legalább 2 fő a beszerzés
tárgya szerinti - egyúttal a műszaki leírás 1. sz. függelékében részletesen meghatározott gépjárművekhez mesterszerelői képesítéssel rendelkezik.
- 1 fő autóvillamossági javító szakiránynak megfelelő, legalább szakmunkás képesítéssel, továbbá
legalább 1 év, az előírt képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező személy.
A szakemberek között az adott részben az átfedés megengedett.
2. rész:
- 3 fő legalább szakmunkás képesítéssel rendelkező, személyenként legalább 1 év az előírt
képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező autószerelő, akik valamennyien rendelkeznek a
beszerzés tárgya szerinti - egyúttal a műszaki leírás 1.sz. függelékében részletesen meghatározott gépjárművekhez mesterszerelői képesítéssel.
- 1 fő autóvillamossági javító szakiránynak megfelelő, legalább szakmunkás képesítéssel, továbbá
legalább 1 év, az előírt képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező személy.
A szakemberek között az adott részben az átfedés megengedett.
3. rész:
- 3 fő legalább szakmunkás képesítéssel rendelkező, személyenként legalább 1 év az előírt
képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező autószerelő, akik valamennyien rendelkeznek a
beszerzés tárgya szerinti - egyúttal a műszaki leírás 1.sz. függelékében részletesen meghatározott gépjárművekhez mesterszerelői képesítéssel.
- 1 fő autóvillamossági javító szakiránynak megfelelő, legalább szakmunkás képesítéssel, továbbá
legalább 1 év, az előírt képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező személy.
A szakemberek között az adott részben az átfedés megengedett.
A szakemberek tekintetében a részek között az átfedés nem megengedett. Valamennyi szakember
esetén elegendő a képzettség igazolása, abban az esetben is, ha a képzettség megszerzése
középfokú végzettséghez kötött.
[Rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont]
Azokban az esetekben, amelyekben a Rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja,
hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is
elfogadja az ajánlatkérő a Rendelet 21. § (1)-(3) bek-ében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bek. szerinti körülményre.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részre:
1. A teljesítési határidők elmulasztása a szerződéses feltételekben meghatározottak szerinti késedelmi
kötbér megfizetését vonja maga után, mértéke: a késedelemmel érintett szerződéses mennyiség (az adott
munkamegrendelőben szereplő szolgáltatás) nettó ellenértékének 1 %-a/nap.

2. Eseti munka meghiúsulásának megállapítása esetén az Ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult,
melynek alapja a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség (az adott munkamegrendelőben szereplő
szolgáltatás) nettó ellenértékének 25 %-a.
3. A szerződés meghiúsulásának megállapítása esetén a kötbér mértéke a meghiúsulás időpontjában
a szerződéses időtartamból még hátralévő időtartamra arányosított rész (nem teljesítéssel érintett
szerződéses mennyiség) nettó ellenértékét alapul véve 25 %.
4. Vállalkozót jótállási és szavatossági kötelezettség terheli az általa elvégzett munkák, valamint a beépített
alkatrészek vonatkozásában.
5. A Szerződés hatálybalépésének feltétele a 320/2015. (X.30
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/07/23 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Hely: NAV KI Általános
Közbeszerzések Főosztály 1132 Budapest, Váci út 48/ c-d. VII. emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68. § (1)
bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek.
További információk a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (4), (6) bekezdései szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A közbesz. dok. az ajánlattételi határidő lejártáig elérhető az I.3. pont szerinti címen. A gazdasági
szereplők a ki.akozb@nav.gov.hu e-mail címen jelezzék a dokumentumok elektronikus átvételét az
alábbi adatok megadásával: név, cím, cégjegyzékszám, kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonés faxszáma. A levél tárgyaként „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna
össztömeget meg nem haladó VW csoport (VW, SKODA, SEAT) gyártmányú járművek kisjavítása,
karbantartása és műszaki vizsgáztatása 3 részben” kerüljön feltüntetésre.
2.Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76. § (2) bek. c)
3.Ajánlatkérő (AK) ajánlati biztosítékot nem ír elő. Az ajánlatnak a közbesz. dok-ban előírt
dokumentumokat és nyilatkozatokat kell tartalmazniuk.
4.A közbesz. eljárás nyelve a magyar. Az ajánlatot és az eljáráshoz kapcsolódó összes
dokumentumot, levelezést és egyéb anyagot magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani.
5.A szerződés időtartama alatt a komplex javítási óradíj (normaóra) olyan mértékben növekedhet,
amely biztosítja a Vállalkozó számára a mindenkori garantált bérminimum és járulékai összegének
megfizetését, amennyiben jogszabályi rendelkezés alapján a garantált bérminimum és annak
járulékai együttes összege olyan mértékben emelkedik, hogy az meghaladja a Vállalkozó által a
megelőző közbesz.eljárásban bemutatott bruttó bér és annak járulékai összegét.
6.AK a közbesz. dok-ban (részenként Műszaki leírás 1. számú függeléke) az alábbi adatokat adja
meg a járműállománnyal kapcsolatban:
- az érintett jármű állomány gyártmány-, típus-, és motorváltozat
- a járművek futásteljesítménye és kora
- a garanciális járművek
- megkülönböztető jelzéssel felszerelt járművek száma.
7/.a.Ajánlattevőnek (AT) ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljes időtartama
alatt rendelkezik (az alvállalkozókra kiterjedően is, vagy külön az alvállalkozói is rendelkeznek)
felelősségbiztosítási szerződéssel, amely fedezetet nyújt a szolgáltatás végzése során bekövetkező
károk megtérítésére - beleértve a szolgáltatás tárgyában esett károkat is, mely összeg kiterjed az AT
tevékenységével közvetlenül vagy közvetetten okozott károk megtérítésére:
- az 1. rész: min. 50 millió Ft/év biztosítási összeg, káreseményenként min. 5 millió Ft,
- a 2. rész: min. 25 millió Ft/év biztosítási összeg, káreseményenként min. 5 millió Ft,
- a 3. rész: min. 25 millió Ft/év biztosítási összeg, káreseményenként min. 5 millió Ft.
A kötvény kizárólag a vis maior esetekre tartalmazhat korlátozó feltételeket.
7/b.)AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezik
(az alvállalkozókra kiterjedően is, vagy külön az alvállalkozói is rendelkeznek) vagyonbiztosítási
szerződéssel, amely részenként az alábbi összegekben fedezetet nyújt a javításra váró illetve az
elkészült járművekben a tárolás során bekövetkezett károkra:
- az 1. rész: min. 50 millió Ft biztosítási összeg,
- a 2. rész: min. 25 millió Ft biztosítási összeg,
- a 3. rész: min. 25 millió Ft biztosítási összeg.
Mindkét biztosításnak ki kell terjednie a szerződés teljesítésében valamennyi résztvevőre (beleértve
az alvállalkozókat is). Ha valamelyik biztosítás a szerződés időtartama alatt bármilyen módon
megszűnik, vagy azt megszüntetik, AK jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Mindkét
biztosítás több szerződéssel is teljesíthető, azonban több szerződés esetén a biztosítási összegek
nem adódnak össze. Az Ajánlattevőnek kár keletkezése esetén az AK minden kárát meg kell
térítenie.

8.Minden sor beárazása, illetve minden bírálati szempont kitöltése kötelező, és 0,- Ft összeg nem
adható meg.
9.Az ajánlatban az S/1, S/2, S/3 mellékletek táblázatain túl ajánlatkérő nem kéri megjelölni a
Kbt. 66. § (6) szerinti információkat.
10.Felhívjuk az AT-k figyelmét, hogy az ajánlat benyújtásának helyén a portaszolgálat
adminisztrációja időt vesz igénybe.
11.FAKSZ: Póczosné Jákfalvi Szilvia 00267
További inf.-k:VI.4.3)-ben
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
A VI.3) További információkhoz:
12.Mindhárom részben a Kbt. 77. § (1) alapján AK meghatározta a legmagasabb árakat, amelyeknél
magasabb ajánlatot nem fogad el:
- 1. rsz. Komplex javítási óradíj 11000 Ft/óra
- 2. rsz. alszempontjai (nettó ár Ft/alkalom)
Közlekedés biztonsági felülvizsgálat hatóság díjak nélkül: 15000
Közlekedés biztonsági felülvizsgálat hangnyomás tanúsítvánnyal hatóság díjak nélkül: 20000
Computeres diagnosztika: 11000
3,5 tonna össztömegű vagy az alatti járművek éves vagy km szerinti revízión kívüli Külső mosása +
belső takarítása: 5000
Computeres futómű beállítás: 7000
Klíma diagnosztika: 3000
Klímatöltés: 12000
Első szélvédő kőfelverődés javítása: 10000
Autómentés díja Budapesten: 20000
Autómentés kiállási díja Budapest közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott végződő feladat
esetén: 10000
- 8.rsz. Autómentés díja 500 Ft/km
A Komplex javítási óradíjra (1.rsz.) vonatkozóan a 6000 Ft/óránál alacsonyabb megajánlást az AK a
Kbt. 72.§ alapján vizsgálja a Közbesz. dok. B/1/1, B/2/1 és B/3/1 jelű mellékletei szerint.
13.A 2., 3.részben a További mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember (9.rsz.)
tekintetében az AT-nek a Felolvasólapon (B/2, B/3 mellékletek) meg kell neveznie a szakembereket,
valamint be kell nyújtani az igazolni kívánt szakember(ek) megnevezését megyénként (B/2/8, B/3/8
mellékletek), valamint a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatás (B/2/8/a, B/3/8/a melléklet) és
VW csoport mesterszerelői képesítése másolatát.
14.Hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ szerint biztosított azzal, hogy AK új gazdasági szereplő
bevonása esetére hiányzó dokumentumokra vonatkozóan nem, kizárólag a hiányos tartalommal/nem
megfelelő tartalommal benyújtott dokumentumokra rendel el hiánypótlást.

15.AK az előírt alkalmassági feltételeket szigorúbban határozta meg a 321/2015. (X. 30.) Kr. 28. §
(3) alapján meghatározottakhoz képest, 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4)
16.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb olyan nyilatkozatot,
igazolást, dokumentumot, amelyeknek benyújtását a Kbt. kötelezően előírja függetlenül attól, hogy
AK a felhívásban erre hivatkozik-e vagy sem [különös figyelemmel a Kbt. 66.§ (2), (4)-re], mivel
jelen hirdetmény kitöltése karakterszám alapján korlátozott. Minden további részletes információ a
közbesz. dok-ban rögzítve.
17.AT-nek az ajánlatában be kell benyújtania a szerződés teljesítésére vonatkozó nyilatkozatát
annak megerősítésére, hogy AT a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi feltételnek
megfelel (R és S jelű mellékletek).
18.AT-nek ajánlatához csatolnia szükséges a hatósági szerződésének másolatát, mellyel igazolja,
hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kijelölt vizsgaállomásként műszaki vizsgáztatási
tevékenység folytatására jogosult, továbbá nyilatkoznia szükséges hogy műszaki vizsgáztatási
tevékenységet folytat legalább az ajánlati felhívás feladását megelőző egy évben.
19.Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont
valamennyi értékelési szempont esetében.
Az értékelés folyamatát és a pontkiosztás módszerét a Közbesz. dok. részletesen tartalmazza, Kbt.
76.§ (9) bek. c), d) pontok
20.A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást, 321/2015. (X. 30.) Kr. 13.§
21.A teljesítés ideje alatt AT-nek az 1. részben Bp-en vagy Pest megyében, a 2., 3.részben minden
megyében - a hozom-viszem szolgáltatásra előírtak figyelembe vételével - kell olyan javítóbázissal
rendelkeznie (alvállalkozókkal is teljesíthető), amellyel az előírt szolgáltatást az adott megyében
nyújtani tudja.
22.Közös AT-k esetén Gazdálkodó szervezet létrehozását AK nem teszi lehetővé.
23.Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
24.AK az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (5692/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15837
Postai cím: Szent-Györgyi Albert utca 4.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nothné Kiss Adrienn
Telefon: +36 28526100
E-mail: kiss.adrienn@naik.hu
Fax: +36 28526100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.naik.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.naik.hu/hu/kozbeszerzesek.html (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Kozma Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budapesti út 28.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Kozma György
Telefon: +36 302831982
E-mail: kozmagyorgy@t-online.hu
Fax: +23 414627
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.naik.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:

Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Késztápok, szemes gabonák beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03114200-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Késztápok, szemes gabonák beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Késztápok, szemes gabonák beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
03114200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: 2053 Herceghalom Gesztenyés út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Késztápok, szemes gabonák beszerzése a következő típusra és mennyiségben:
Hízó I. táp 6365,1 q
Hízó II. táp 2529,9 q
Vemheskoca táp 2192,4 q
Szoptatókoca táp 873,6 q
Malac I. 1388,4 q
Kantáp 120 q
Starter malactáp 756 q
Anyajuh táp 138 q
HVT gyógyszeres táp 546 q
HVT befejező táp 2874 q
Bárány nevelő 60 q
Prestarter malactáp 72 q
Kukorica 150 q
Broyler indító: 180 q
Broyler nevelő: 600 q
Pulyka ind: 90 q
Pulyka ind II: 150 q
Pulyka nev: 780 q
lótáp: 240 q
kacsatáp: 480 q
borjútáp: 540 q
kecsketáp: 288 q
A tápok és gabonák 2053 Herceghalom Gesztenyés út 1. szám alatti telephelyre szállítása és lerakodása
a nyertes ajánlattevő feladata. A telephelyre szállított takarmányt a Vevő silótornyaiba ömlesztett formában
kell betárolni, kivéve a kísérleti és kis mennyiségű takarmányokat (max 8 q), melyeket zsákos formában kell
leszállítani Vevő telephelyére. A takarmányt ömlesztett formában pneumatikus szállítókocsi segítségével
a silótornyokba kell kitárolni, a torony kapacitás: max 40 q. A jelen felhívásban vagy dokumentációban
szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, mert nem lehetséges a szerződés tárgyának
kellően pontos és érthető leírása. Amennyiben a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján
Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek kell
igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A takarmány minőségi problémájából eredő megbetegedés estén
garanciális cserére biztosított idő (minimum 72 óra maximum 144 óra) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a megrendelt mennyiségektől + 25 %-kal eltérhet. A nyertes
ajánlattevő az alapmennyiségre vonatkozó megrendelés szabályai szerint rendelhet az egyes
takarmányokból az alapmennyiség és annak + 25 %-ának erejéig.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1) -(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az
ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be.
Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bekezdése
alapján, figyelemmel annak 4.§ (1) bekezdésében foglaltakra az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolni. A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő
az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában
csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében,
melyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. (Kr. 15.§ (2) bekezdés)
Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a Rendelet 8; 10; 12-14. § és 16.
§ szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá azzal, hogy ahol a
Kr. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy
rc)-rd) alpontjára hivatkozik, ott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról 2017. évi LIII. törvény szóló 3. § 38. pontja a)-b) vagy d) pontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonosra vonatkozóan kell adatot szolgáltatni, azaz meg kell jelölnie a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes
megnevezni.
A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a
kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
gazdasági szereplőnek a III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik
az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá és megfelel az ajánlatkérő által meghatározott

alkalmassági követelményeknek. A Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási
módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített
ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt
követelményeknek. A Kr. 1. § (5) bekezdése alapján a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően jogosult
ellenőrizni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra és az
alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az öntisztázás a Kbt. 64. § (1) és (2)
bekezdése szerint történhet.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján mutassa be a jelen felhívás feladásától
visszafelé számított 36 hónap beszerzés tárgya szerinti szállításait.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél neve és címe,
- a korábbi szállítások ismertetése a szállított mennyiség megadásával (olyan részletezettséggel,
hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági szempontnak való megfelelés),
- teljesítés ideje, kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap pontossággal,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetése, hogy a referenciát bemutató szervezet a
teljesítésben milyen %-kal vett részt.
- Felvilágosítást adó személy neve és telefonszáma.
M.2./ Az ajánlathoz csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés i)
pontja alapján a HACCP rendszer előírásainak megfelelő, elismert (bármely nemzeti rendszerben
akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy
szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak
vagy szabványoknak.
Ajánlattevőnek az ajánlata benyújtása során, az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia az M.1. pont szerint előírt alkalmassági követelményeknek
való megfelelést. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a
formanyomtatványban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni a
formanyomtatvány IV. pont a szakaszában.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 3. § (2) bekezdésére, mely szerint ha egy ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike
által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat
rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában
csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván
venni alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. (Kr. 3. § (3)
bekezdés)
A Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerint Ajánlatkérő felhívja az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt - illetve a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt
követő ajánlattevőt - megfelelő határidő kitűzésével az előírt alkalmassági követelmények
igazolására szolgáló dokumentumok benyújtására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2
M.1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást indító felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) olyan -1 vagy több szerződésen alapuló - teljesített,
takarmány eladására vonatkozó szerződéssel, amelyek keretében legalább 600.000 kg mennyiségű
táp vagy gabona eladására került sor. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb
hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik HACCP élelmiszerbiztonsági-rendszer
működtetésére vonatkozó, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítvánnyal, vagy azzal
egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű
tanúsítvánnyal, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival,
ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az
említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő
bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási
szabványoknak.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést
(Kbt. 67. § (3) bekezdés). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt
eset kivételével Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatában a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a beérkezett számlát az Eladó számláján szereplő számlaszámra történő banki utalás
útján egyenlíti ki a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) és (2) bekezdésének
megfelelően a számlakézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseinek
figyelembevételével. A számla tartalmazza a leszállított árut, valamint a díjak összegét, és a díjak után
fizetendő ÁFÁ-t. Fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatok és
behajtási költségátalány érvényesek.
További feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Hely: Kozma Ügyvédi Iroda 2040
Budaörs Budapesti út 28.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információk: a dokumentációt
bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen a http://www.naik.hu/hu/kozbeszerzesek.html
címen megtalálja. Az érdekelt gazdasági szereplő köteles a nevét, címét, telefonszámát, faxszámát,
a kapcsolattartó nevét és e-mail címét megjelölni. A dokumentáció átvétele az eljárásban való
részvétel feltétele. A Kbt. 57. § (2) bekezdésalapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként
legalább 1 ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell
érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció másra át nem ruházható.
2. Az ajánlat benyújtásának módja: az ajánlattevőnek a felhívásban és a dokumentációban
meghatározott formai követelményeknek megfelelően, 1 papír alapú példányban, valamint 1
elektronikus példányban CD vagy DVD adathordozón (amely tartalmazza a nyomtatott ajánlat
aláírt példányát szkennelve, nem szerkeszthető tif vagy jpeg vagy pdf formátumban) kell ajánlatát
elkészítenie és zárt csomagolásban benyújtania. A csomagolást az alábbi felirattal kell ellátni:
„Ajánlat - Késztápok, szemes gabonák beszerzése Ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos”. A
benyújtott példányok közötti eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó.
3. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható
be ajánlat.

4. Az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának [jelen felhívás III.1.3) M/1 és M/2. pontja]
feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
5. Nyilatkozatok: az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő
felolvasólapot. Az ajánlatnak eredeti aláírt példányban tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66.
§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni
továbbá a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerintinyilatkozatát. Ajánlattevő csatolja ajánlatában a Kbt. 65. §
(7) bekezdésének alkalmazása esetén a Kbt. 65. §(7) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, okiratokat.
6. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja.
7. Ajánlatkérő nem alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8. Részekre való ajánlattételt ajánlatkérő nem biztosítja, mert gazdasági és szakmai, valamint
a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat is figyelembe véve ésszerűtlen és
megbonthatatlan. A beszerzés alapján kötendő szerződés részekre bontása esetén szakmailag
értelmezhetetlenné válik, nem lehetséges az egyes tápokat más-más szállítótól rendelni. A szemes
termények csak opcióként kerül megjelölésre, beszerzése jelenleg nem biztosított, így külön
részként nem lehetséges megjelölni.
9. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 13. §-ának megfelelően ajánlattevőnek a folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolnia kell. Amennyiben nincs
folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot kell csatolni.
10. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (4) bekezdése, a 66. § (6) bekezdése, és az 67. §
(4) bekezdése tekintetében (a nemleges nyilatkozatok is csatolandók).
11. Ajánlattevő a műszaki dokumentáció melléklet kitöltésével részletesen adja meg a szállítani
vállalt termékek pontos leírását, jellemzőjét, tulajdonságát, ha van típusát, úgy hogy Ajánlatkérő
ellenőrizni tudja az előírt feltételeknek való megfelelést.
12. Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése a
dokumentációban megadottak szerint történik.
13. Ajánlatkérő a IV.2.6. pont szerinti 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.
14. Kiegészítő tájékoztatás esetén ajánlatkérő a Kbt. 56. § alapján jár el.
15. Ajánlatkérő képviseletében eljáró FAKSZ: Dr. Kozma György, lajstromszáma: 00495
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám:
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:

Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (5880/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Nemzeti azonosítószám: AK16195
Postai cím: Váci út 73/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beleznai Gábor
Telefon: +36 13502001
E-mail: kozbeszerzes@neak.gov.hu
Fax: +36 12982463
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.neak.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.neak.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/
kozbeszerzesi_informaciok/kozbeszerzesi_eljarasok/2018_unios/faktorkilenc.html (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.neak.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.neak.gov.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:

Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló IX. faktor készítmény beszerzése
Hivatkozási szám: F0252/10000-9/2018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló IX. faktor készítmény (ATC kód: B02BD04) beszerzése
2019. december 31-ig 12 000 000 NE mennyiségben
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló IX. faktor készítmény beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: A kijelölt Felhasználó Centrumok;
mindenkor hatályos lista: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas honlap „különkeretes gyógyszerek” régiójában.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló IX. faktor készítmény (ATC kód: B02BD04) beszerzése
2019. december 31-ig 12 000 000 NE mennyiségben.
A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II.
16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 16/2012. Korm. rendelet) 6. § (3) bekezdése alapján a Kbt. 76. § (2)
bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját kívánjuk alkalmazni.
Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a felhívás II.2.7. pontját ajánlatkérő a kitölthetőség technikai
lehetőségeire tekintettel határozta meg, de a dokumentációban és a keretmegállapodás tervezetben
ismertetettek szerint a keretmegállapodás a Felek általi aláírással, illetve, a közbeszerzések központi
ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.30.) korm.rend. 12. § (5), illetve 13. § (1)-(3)
bekezdésében foglaltak bekövetkezésével lép hatályba és 2019. december 31. napjáig tartó határozott időre
jön létre. A szerződés időbeli hatályának kezdete, a közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően, a
szerződés mindkét fél által történt aláírásának a napja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6) pontban a becsült érték nem szerepel, azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni!
Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75.§(2)e) pontban foglaltakat.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, ill. közös
ajánlattevő (AT, ill. KAT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő (GSZ), aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya
alá tartozik.
A kizáró okok igazolásának módja és folyamata:
A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadóak: a Kbt. 67.§(1)-(3) bekezdése, a
321/2015.(X.30.)Korm.rend. (Kr.) 1.§-a és 3.§-a valamint a 4.§. A kizáró okok igazolásának előzetes
ellenőrzése az első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD)
alapján történik, a második körben a Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt.
69.§(4) szerinti bírálat körében kerül sor. Amennyiben a GSZ az igazolásokat korábban benyújtotta,
AK nem hívja fel az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban
benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel
el, vagy felvilágosítást kér.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása - (figyelemmel a Kbt. 69.§ 4) bekezdésére):
- A magyarországi letelepedésű AT(-k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő GSZ(-k) vonatkozásában a Kr.4. § és 8.§-ai (kivéve ib) pont) szerint kell igazolni a Kbt.62§(1)
és (2) bek-ben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
- A nem Mo-n letelepedett AT esetében az AK a Kr.4. és 10.§-a (kivéve gb) pont szerinti igazolásokat
és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
- A Kr. 8.ib) és 10.§gb) pontjai esetében a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. tv.3.§38.pont a)-b) vagy d) alpontjára vonatkozóan kell a
nyilatkozatot megtenni.
- Továbbá a Kr.12-16. §-aiban meghatározottak szerint kell eljárni.
A Kbt. 62.§(1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai tekintetében az igazolás módja: a Kr.8.§ i) pont ib) és
ic) alpontjaiban, valamint a 10.§g) pont gb) és gc) alpontjaiban foglaltak szerint.
A GSZ által tett nyilatkozatok dátuma nem lehet korábbi keltezésű az AF feladásának dátumánál.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Egyéb feltételek:
A Kbt. 74.§(1) bek. értelmében: Az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok 62.§(1)-(2) hatálya alá tartozik;
illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be; figyelemmel a Kbt.64.§-ában
foglaltakra.
AT-nek (KAT-nek) az ajánlatban nyilatkoznia kell továbbá a Kbt.67.§(4) bekezdése alapján, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya
alá eső AV-t.
AK a Kbt.73.§(4)-(5) alapján előírja, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában az AT tájékozódjon
a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelni.
AK az ajánlattételi szakaszban Kbt. 69.§(11) alapján hatósági nyilvántartásban ellenőrzi, hogy
a megajánlott készítmény szerepel-e a Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett
gyógyszerekről vezetett nyilvántartásban (https://www.ogyei.gov.hu/listak/), AT szerepel-e a
gyógyszer nagykereskedőkről vezetett nyilvántartásban (https://www.ogyei.gov.hu/listak/). Ha nem
AT a forgalomba hozatali engedély jogosultja, a jogosulttól származó, forgalmazási jogosultságról
szóló nyilatkozat, vagy meghatalmazás benyújtása szükséges! Kbt. 73.§(1)e) alapján érvénytelen az
ajánlat, ha az nem felel meg a fent előírtaknak.

Közös ajánlattétel esetén a KAT-k mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem
állását igazolnia, és a meghatározott igazolásokat (nyilatkozatokat) benyújtania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 65. § (1) b) pontja alapján
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kr. Kr. 1. § (1) bek., 1. § (2) bek., és a 3. § (2)-(3) bek.-i, az 5.§ (1)
bek., a 6. § és a 7. §, valamint a 21. § (1), a 21. §. (1) a) pontja, 21/A. §, a 22. § (1) a) pontja és a 22.
§ (1)-(2)bekezdése alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
három évben (36 hónapban) befejezett legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti (veleszületett
vérzékenység kezelésére szolgáló készítmények) gyógyszer szállításainak/adásvételének
teljesítéseit, legalább a következő adatok megadásával: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik
fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A
referenciaigazolás, - nyilatkozat - kötelező tartalmi eleme a teljesítés kezdő és befejező időpontja is.
Ajánlatkérő lehetővé teszi az előírt referenciakövetelmény több szerződésből történő teljesítését.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság esetén a kapacitásra támaszkodás igazolására a Kbt.
65 § (6)-(7) bekezdései alapján kerülhet sor. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az Ajánlatban
ezt a szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével, azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő
(közös ajánlattevő) ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az Ajánlatban
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmasság igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 69. § (4) bekezdésére. Az ajánlattevők
az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést igazoló dokumentumokat - a kizáró okok
hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokkal egyezően - kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtani, vagyis azokat ajánlattevőknek nem kötelező
ajánlatukban csatolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában benyújthatók.
Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja Ajánlattevőket (közös
ajánlattevőket), hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában
megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: „alfa” pontjában), azaz az alkalmassági követelményekre
vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan ajánlattevő (vagy közös ajánlattevő),
amennyiben (együttesen) a jelen felhívás feladását megelőző három év (36 hónap) alatt befejezett,
de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett időszakban, összességében nem rendelkezik
a beszerzés tárgya szerinti (veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló készítmények)
gyógyszer szállítására/adásvételére vonatkozó teljesített szerződéssel, melynek mennyisége eléri
a 2.000.000 NE-et, vagy annak megfelelő mennyiséget (a mennyiségi megfelelésről ajánlattevő
cégszerű nyilatkozatot adjon). A fenti mennyiség több szerződéssel is teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fő finanszírozási, fizetési feltételek: a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), a Ptk. 6:130. § és a Ptk. 6:155. § szerint. 2011.
évi CXCVI. tv. 3. §.
Keretmegállapodást (továbbiakban: KM) biztosító mellékkötelezettségek: késedelmes, hibás teljesítés,
illetve nem teljesítés esetére kötbérfizetési kötelezettség, a Ptk. 6:186. § (1)-ben foglaltakra figyelemmel.
Késedelmi/hibás teljesítési kötbér maximum elérése: azonnali hatályú felmondás, meghiúsulási kötbér
érvényesítése. Ptk. 6:187. § (1)-(2).
Felmondás, elállás: Kbt. 143. § (1)-(3); Kbt. 104.§(7), a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek
szerint.
A részletes fizetési feltételeket, a KM-t biztosító mellékkötelezettségeket és a közvetlen megrendelés
teljesítésének részletszabályait a KM tervezete tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A készítmény a IX faktor (haemophilia B) hiányban szenvedő betegeknél a vérzés
kezelésére és megelőzésére szolgál. A haemofiliás betegek az azonnali (1-24 órán belüli)
gyógyszeres ellátás hiányában közvetlen életveszélybe kerülnek, súlyos vagy maradandó
egészségromlást szenvednek, illetve a gyógyszeres ellátás hiánya irreverzibilis folyamatokat indítnak
el, és a várható élettartamot és emellett az életminőséget jelentősen, kedvezőtlenül befolyásolja.
A váratlan helyzetek felmerülése esetére is rendelkezésre kell állnia a megfelelő mennyiségű és
összetételű gyógyszer, a közvetlen életveszély elhárítására. A közbeszerzés eredeti határidőkkel
történő lebonyolítása a hosszabb átfutási idő miatt jelentős egészségi kockázatokkal járna.
A folyamatos és biztonságos betegellátás érdekében feltétlenül szükséges a gyorsított eljárás
alkalmazása, melynek jogszabályi feltételei fennállnak a 16/2012.(II.16.)Korm.rend. 2.§ 4. pontjában
foglaltakra tekintettel a Kbt. 81. § (10) alapján.
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatkérő székhelyén, 1139
Budapest, Váci út 73/A, II. em. 246. számú tárgyalóban
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(2), valamint (4), és (6)
bekezdések szerint.
A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
KM-os, gyorsított, nyílt eljárás: Kbt.105.§(1)a), Hiánypótlás: Kbt.71.§,Kbt.71.§(5)-(6)szerint.
Kieg.tájék: Kbt.56.§, kozbeszerzes@neak.gov.hu címen (legalább fok.biztonságú elektr.aláírással
ell.) v. faxon a +36(1)2982463 számon. Az ajánlatba (a továbbiakban:”A”) csatolandó: Kbt.66.§(4),
Kbt.68.§(4) szerinti felolvasólap! Dokumentum benyújtás: Kbt.47.§(2), KR.3.§, 4.§(1),8-16.§
szerint! Az „A”-t Kbt.68.§(2) szerinti 1 eredeti pld.-ban és 2 pld. el. formában is be kell nyújt.; A
KR.13.§ alapján foly.-ban lévő változásbejegyzési elj. esetében csatolni kell a cégbír-hoz benyújtott
változásbej.-i kérelmet és a cégbír. megküldött igazolását a beérk.-ről. AK az alkalmassági
feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest a III.1.3. pontjában szig.hat.meg. AK a
közbesz. dok.teljes terj.-ben elektronikusan, térítésmentesen a honlapján teszi közzé. AK előírja,
hogy az ajánlattételi hat.lejártáig a közbeszerzési dok.-kat legalább egy ajánlattevőnek v. megnev.
alváll.-nak elektr.úton el kell érnie. A hiánytalanul kitöltött reg. adatlapot ajánlattevő a közbesz.
dok.-ok honlapról tört. letöltését köv. küldje meg AK rész. a kozbeszerzes@neak.gov.hu címre
(legalább fok. biztonságú elektronikus aláírással ellátva),vagy faxon a +36 12982463 számra.
A Regisztrációs Adatlap (a továbbiakban:RA) megküldése AK részére az ajánlattétel feltétele.
AK a RA a kozbeszerzes@neak.gov.hu címre tört. beérk-ről visszaig-t küld a RA-n megjelölt
kapcsolattartó részére. Az ajánlat benyújt.címe: NEAK Közb.Főo., 1139 Budapest, Váci út 73/A.,
I.em.175.ir. Az „A” benyújtásának és bontásának helye nem egyezik meg! Becsült érték:Kbt.19.§(2)(3) szer.,figy:Kbt.28.§(2). Az egyedüli ért.-i szempont Kbt.76.§(2)a) szerinti legalacsonyabb nettó
ár (teljes mennyiségre vonatkozó nettó ajánlati összár). Nyertes Ajánlattevő a szerz. telj.-nek teljes
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK (Vevő) számára megismerhetővé teszi.
AK a Kbt. 69. § (11) szerint ellenőriz! Kbt. 73. § (4)-(5) szerint a szerződés teljesítése során meg kell
felelni.Kbt.73.§ (1)e):érvénytelen az „A”, ha nem felel meg a fent előírtaknak! AK nem írja elő ajánlati
biztosíték benyújtását.
AK-t a Kbt. 143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti. Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó: dr. Márkus Tímea (00318.).Kbt.35.§(8)-(9): AK a szerz. telj. érd.-ben nem teszi
lehetővé, nem köv. meg gazdálkodó szerv.(projekttársaság) létrehozásátAKbt.62.§(1-2) kizáró
okok igaz. 321/2015.(X.30.)Kr.8.-16.§ szt. AK a Kbt.105§(1)a)pont szt keretmeg.-t kíván kötni,mely
terhére közvetlen megrendelés bonyolítható. AK nem alkalmazza a 75.§(2)e) pontban foglaltakat.
Részekre történő ajánlattétel nincs. Az eljárásban csak a haemofilia „B” kezelésére szolgáló IX.
faktor koncentrátum beszerzését célozzuk. A kezelendő betegkör és a készítmény jellege tovább
nem bontható, ezen belül további részteljesítésre nincs lehetőség, a verseny ebben a betegkörben
és ezen az indikációs területen történik. Nem lehetséges ezen belül további részek meghatározása.

Tekintettel a Kr.30.§(4) bekezdés bekezdésében foglaltakra, AK felhívja a figyelmet, hogy a
szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest, az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjában szigorúbban határozta meg.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt 148.§ (3)
bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (5993/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Nemzeti azonosítószám: AK16195
Postai cím: Váci út 73/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beleznai Gábor
Telefon: +36 13502001
E-mail: kozbeszerzes@neak.gov.hu
Fax: +36 12982463
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.neak.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.neak.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/
kozbeszerzesi_informaciok/kozbeszerzesi_eljarasok/2018_unios/willfaktornyolc.html (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:

Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Veleszületett vérzékenységre,külföldi plazmából előállított,haemofilia A-ban nagytisztaságú VIII.
faktor koncentrátum,ITI kezelésre alkalmas vWillebrand faktor tartalommal,ITI alatt álló betegeknek
Hivatkozási szám: F082/1-14/2018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33621200-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló külföldi plazmából előállításra kerülő, haemofilia A
kezelésére szolgáló nagytisztaságú VIII. faktor koncentrátum, ITI kezelésre alkalmas Von Willebrand faktor
tartalmú készítmény(ATC kód: B02BD02) beszerzése folyamatban lévő ITI kezelés alatt álló betegek
részére. Mennyiség 16 000 000 NE
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre

legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Veleszületett vérzékenységre,külföldi plazmából előállított,haemofilia A-ban nagytisztaságú VIII.
faktor koncentrátum,ITI kezelésre alkalmas vWillebrand faktor tartalommal,ITI alatt álló betegeknek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33621200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: A kijelölt Felhasználó Centrumok; mindenkor
hatályos lista: www.neak.gov.hu/gyogyszer honlap „különkeretes gyógyszerek” régiójában.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló külföldi plazmából előállításra kerülő, haemofilia A
kezelésére szolgáló nagytisztaságú VIII. faktor koncentrátum, ITI kezelésre alkalmas Von Willebrand faktor
tartalmú készítmény (ATC kód: B02BD02) beszerzése folyamatban lévő ITI kezelés alatt álló betegek
részére 2019. december 31-ig 16 000 000 NE mennyiségben.
A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II.
16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 16/2012. Korm. rendelet) 6. § (3) bekezdése alapján a Kbt. 76. § (2)
bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját kívánjuk alkalmazni.
Ajánlatkérő nem írja elő rabatt adásának kötelezettségét, de Ajánlattevőnek lehetősége van annak
megajánlására, a kiírt mennyiségen felül. Az eljárás során egyedüli értékelési szempontként az ár (teljes
mennyiségre vonatkozó nettó ajánlati összár) került meghatározásra, az esetlegesen megajánlott rabatt nem
kerül értékelésre.
Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a felhívás II.2.7. pontját ajánlatkérő a kitölthetőség technikai
lehetőségeire tekintettel határozta meg, de a dokumentációban és a keretmegállapodás tervezetben
ismertetettek szerint a keretmegállapodás annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és
2019. december 31. napjáig tartó határozott időre jön létre. A szerződés időbeli hatályának kezdete, a
közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően, a szerződés mindkét fél által történt aláírásának a
napja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Egyéb jogsz.feltételek a 16/2012.(II.16.)Korm.rend.
II.1.5. és II.2.6) pontban a becsült érték nem szerepel, azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni!
Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75.§(2)e) pontban foglaltakat.
Részekre történő ajánlattételt a beszerzés tárgyának jellege nem tesz lehetővé, a beszerzés tárgya tovább
nem bontható.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös
ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A kizáró okok igazolásának módja és folyamata:
A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadóak: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr) 1. §-a és 3. §-a valamint a 4. §. A kizáró okok igazolásának
ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: első körben az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (továbbiakban: EEKD) alapján, második körben a Kr. szerinti igazolások és
nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Amennyiben a
gazdasági szereplő az igazolásokat korábban benyújtotta, ajánlatkérő nem hívja fel az igazolások
ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő
felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el, vagy felvilágosítást kér.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §, 10. §, és 12-16. §-aiban
meghatározottak szerint kell igazolni - figyelemmel a Kbt. 69. § (4) bekezdésére.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) pontjai tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont
ib) és ic) alpontjaiban, valamint a 10. § g) pont gb) és gc) alpontjaiban foglaltak szerint.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót.
A jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel, a gazdasági szereplő által tett nyilatkozatok dátuma
nem lehet korábbi keltezésű az Ajánlati felhívás feladásának dátumánál. A kizáró okokra és az
alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.Egyéb feltételek:
A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró
okok 62. § (1)-(2) hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
Ajánlatkérő a Kbt.73.§(4)-(5) alapján előírja, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában az Ajánlattevő
tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban Kbt. 69. § (11) alapján hatósági nyilvántartásban ellenőrzi,
hogy a megajánlott készítmény szerepel-e a Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett
gyógyszerekről vezetett nyilvántartásban, Ajánlattevő szerepel-e a gyógyszer nagykereskedőkről
vezetett nyilvántartásban. Ha nem Ajánlattevő a forgalomba hozatali engedély jogosultja, a
jogosulttól származó, forgalmazási jogosultságról szóló nyilatkozat, vagy meghatalmazás benyújtása
szükséges! Kbt. 73. § (1) e) alapján érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a fent előírtaknak.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya
alatt nem állását igazolnia, és a meghatározott igazolásokat (nyilatkozatokat) benyújtania.

Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bekezdés bekezdésében foglaltakra, Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest, az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjában szigorúbban
határozta meg.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1.
A Kbt. 65. § (1) b) pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kr. Kr. 1. § (1) bek., 1. § (2) bek.,
és a 3. § (2)-(3) bek.-i, az 5.§ (1) bek., a 6. § és a 7. §, valamint a 21. § (1), a 21. §. (1) a) pontja, 21/
A. §, a 22. § (1) a) pontja és a 22. § (1)-(2) bek.bekezdése alapján ismertesse az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett legjelentősebb,
gyógyszer szállításainak/adásvételének teljesítéseit, legalább a következő adatok megadásával: a
teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A
referenciaigazolás, - nyilatkozat - kötelező tartalmi eleme a teljesítés kezdő és befejező időpontja is.
Ajánlatkérő lehetővé teszi az előírt referenciakövetelmény több szerződésből történő teljesítését.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság esetén a kapacitásra támaszkodás igazolására a Kbt.
65 § (6)-(7) bekezdései alapján kerülhet sor. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az Ajánlatban
ezt a szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével, azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő
(közös ajánlattevő) ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az Ajánlatban
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmasság igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 69. § (4) bekezdésére. Az ajánlattevők
az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést igazoló dokumentumokat - a kizáró okok
hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokkal egyezően - kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtani, vagyis azokat ajánlattevőknek nem kötelező
ajánlatukban csatolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában benyújthatók.
Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja Ajánlattevőket (közös
ajánlattevőket), hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában
megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: „alfa” pontjában), azaz az alkalmassági követelményekre
vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan ajánlattevő (vagy közös ajánlattevő),
amennyiben (együttesen) a jelen felhívás feladását megelőző három év (36 hónap) alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett időszakban, összességében
nem rendelkezik legalább egy, a beszerzés tárgya szerinti (veleszületett vérzékenység kezelésére
szolgáló készítmények) gyógyszer szállítására/adásvételére vonatkozó teljesített szerződéssel,
melynek mennyisége eléri a 2.000.000 NE-et, vagy annak megfelelő mennyiséget (a mennyiségi
megfelelésről ajánlattevő cégszerű nyilatkozatot adjon). A fenti mennyiség több szerződéssel is
teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fő finanszírozási, fizetési feltételek: a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), a Ptk. 6:130. § és a Ptk. 6:155. § szerint. 2011.
évi CXCVI. tv. 3. §.
Keretmegállapodást (továbbiakban: KM) biztosító mellékkötelezettségek: késedelmes, hibás teljesítés, illetve
nem teljesítés esetére kötbérfizetési kötelezettség, a Ptk. 6:186. § (1)-ben foglaltakra figyelemmel.
Felmondás, elállás: Kbt. 143. § (1)-(3); Kbt. 104.§(7), a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek
szerint.
A részletes fizetési feltételeket, a KM-t biztosító mellékkötelezettségeket és a közvetlen megrendelés
teljesítésének részletszabályait a KM tervezete tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A készítmény a Haemofilia „A” kezelésére szolgál,azon betegek számára vásárolnánk
meg,akik az érintett készítménnyel folytatott ITI kezelésben részesülnek.Az ITI kezelés lényege a
nagy dózisú készítmény alkalmazás,melynek gyakorisága a beteg és az inhibitorképződés fokától
függően napi,vagy kétnaponta történő adagolást jelent.Készítményváltás jelen esetben a hazai
és a nemz-i szakirodalom által nem támogatott. A haemofiliás betegek az azonnali,illetve rövid
időn belüli (1-24 óra)gyógyszeres ellátás hiányában közvetlen életveszélybe kerülnének,súlyos
vagy maradandó egészségromlást szenvednének,illetve a gyógyszeres ellátás hiánya
irreverzibilis folyamatokat indítana el, és a várható élettartamot és emellett az életminőséget
jelentősen,kedvezőtlenül befolyásolná. A 16/2012.(II.16.)Korm.rend. 2. § 4. pontjában foglalt
tényállás - sürgős ellátási igény - jogszabályi alapot biztosít a gyorsított eljárás alkalmazására.
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Hely: Ajánlatkérő székhelyén, 1139
Budapest, Váci út 73/A, II. em. 246. számú tárgyalóban
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(2), valamint (4), és (6)
bekezdések szerint.
A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
KM-os, gyorsított, nyílt eljárás: Kbt.105.§(1)a), Hiánypótlás: Kbt.71.§,Kbt.71.§(5)-(6)szerint.
Kieg.tájék:Kbt.56.§, kozbeszerzes@neak.gov.hu címen (legalább fok.biztonságú elektr.aláírással
ell.) v.faxon a +36(1)2982463 számon. Az ajánlatba (a továbbiakban:”A”) csatolandó: Kbt.66.§(4),
Kbt.68.§(4) szerinti felolvasólap! Dokumentum benyújtás: Kbt.47.§(2), KR.3.§, 4.§(1),8-16.§
szerint! Az „A”-t Kbt.68.§(2) szerinti 1 eredeti pld.-ban és 2 pld. el. formában is be kell nyújt.; A
KR.13.§ alapján foly.-ban lévő változásbejegyzési elj. esetében csatolni kell a cégbír-hoz benyújtott
változásbej.-i kérelmet és a cégbír. megküldött igazolását a beérk.-ről. AK az alkalmassági
feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest a III.1.3. pontjában szig.hat.meg. AK a
közbesz. dok.teljes terj.-ben elektronikusan, térítésmentesen a honlapján teszi közzé. AK előírja,
hogy az ajánlattételi hat.lejártáig a közbeszerzési dok.-kat legalább egy ajánlattevőnek v. megnev.
alváll.-nak elektr.úton el kell érnie. A hiánytalanul kitöltött reg. adatlapot ajánlattevő a közbesz.
dok.-ok honlapról tört. letöltését köv. küldje meg AK rész. a kozbeszerzes@neak.gov.hu címre
(legalább fok. biztonságú elektronikus aláírással ellátva),vagy faxon a +36 12982463 számra.
A Regisztrációs Adatlap (a továbbiakban:RA) megküldése AK részére az ajánlattétel feltétele.
AK a RA a kozbeszerzes@neak.gov.hu címre tört. beérk-ről visszaig-t küld a RA-n megjelölt
kapcsolattartó részére. Az ajánlat benyújt.címe: NEAK Közb.Főo., 1139 Budapest, Váci út 73/A.,
I.em.175.ir. Az „A” benyújtásának és bontásának helye nem egyezik meg! Becsült érték:Kbt.19.§(2)(3) szer.,figy:Kbt.28.§(2). Az egyedüli ért.-i szempont Kbt.76.§(2)a) szerinti legalacsonyabb nettó
ár (teljes mennyiségre vonatkozó nettó ajánlati összár). Nyertes Ajánlattevő a szerz. telj.-nek teljes
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK (Vevő) számára megismerhetővé teszi.
AK a Kbt. 69. § (11) szerint ellenőriz!Kbt. 73. § (4)-(5) szerint a szerződés teljesítése során meg kell
felelni.Kbt.73.§ (1)e):érvénytelen az „A”, ha nem felel meg a fent előírtaknak!AK nem írja elő ajánlati
biztosíték benyújtását.
AK-t a Kbt. 143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti.Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó: dr. Márkus Tímea (00318.).Kbt.35.§(8)-(9): AK a szerz. telj. érd.-ben nem teszi
lehetővé, nem köv. meg gazdálkodó szerv.(projekttársaság) létrehozásátAKbt.62.§(1-2) kizáró okok
igaz. 321/2015.(X.30.)Kr.8.-16.§ szt. AK a Kbt.105§(1)a)pont szt keretmeg.-t kíván kötni,mely terhére
közvetlen megrendelés bonyolítható. AK nem alkalmazza a 75.§(2)e) pontban foglaltakat
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026

Ország: HU
Telefon: 06 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: 06 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)
bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: 061 8828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: 061 8828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (6230/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK09934
Postai cím: Fő u. út 44-50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halász Katalin
Telefon: +36 18966103
E-mail: kozbeszerzes.bonyolitas@nfm.gov.hu
Fax: +36 17950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/dok
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:4237420311238496 (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ENYD - Első Nyugat Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 21., II. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/dok
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ENYD - Első Nyugat Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 21. II. emelet, Recepció
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/dok
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fejlesztéspolitika
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Rail Node Study) elkészítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Rail Node Study)
elkészítése a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Rail Node Study) elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71241000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1036 Budapest Árpád fejedelem útja 79. A épület,
KÖZOP HÁT Titkárság, 305. sz. iroda
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egy darab Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Rail Node Study, a továbbiakban: BRNS),
illetőleg egy darab SKV tanulmány elkészítése a 2016-HU-TMC-0319-S azonosító jelű, „Budapest Railway
Node Strategic Development Study” projekten belül, vállalkozási szerződés keretében
A magyarországi kötöttpályás közlekedés szempontjából a 2015. évben 1,75 millió lakosú Budapest a fő
szűk keresztmetszet, melynek legfőbb indoka, hogy mind a három magyarországi törzshálózati folyosó
egyetlen vasúti hídon keresztezi a Dunát. A nyertes ajánlattevő (AT) által készítendő BRNS célja, hogy
ezen szűk keresztmetszet feloldásának módját stratégiai jellegű dokumentumban jelölje ki (Európai Uniós
szabályozási környezettel rendelkező település vasúti és közlekedési koncepció kidolgozása), amely egyben
tartalmazza a nagy távolságú és a városi közlekedés kapcsolódási pontjait (regionális és országos forgalmi
hálózati modellen alapuló országos forgalmi vizsgálat), valamint üzemeltetési és vagyongazdálkodási
koncepciót is.
A nyertes AT köteles létrehozni egy internetes felületet (honlap). A tanulmánynak az alább felsorolt
tevékenységek eredményeiből, folyamatosan kell létrejönnie:
1. Elemző fázis
1.1. Projektindító megbeszélés, összefoglaló
1.2. A nyilvánosság bevonása (min. 3.000 karakter)
1.3. Indító jelentés (min. 50.000 karakter)
1.4. Hipotézisek gyűjtése (min. 500 db)
1.5. A hipotézisek csoportosítása
1.6. Elemzés
1.7. A diszkontinuitások típusainak azonosítása
1.8. A SWOT elemzés alapul vételével célok azonosítása
1.9. Nyilvánosság bevonása (második lépés, min. 3.000 karakter)
1.10. Az elemző fázis eredményeinek közlése a nyilvánossággal, észrevételek gyűjtése
1.11. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: SKV rendelet) 7. §-a által előírt tematika kidolgozása és benyújtása ajánlatkérő (AK) részére
2. Tervező fázis
2.1. A Duna keresztezési lehetőségeiről szóló döntés kritériumainak meghatározása
2.2. Döntési javaslat a Duna átjárhatóságának kapacitásnövelése kérdésében (min. 3 változat), a
legelőnyösebb Duna-keresztezés kiválasztása
2.3. Az üzemeltetési koncepcióról szóló döntés kritériumainak meghatározása
2.4. Döntési javaslat az üzemeltetési koncepcióra vonatkozóan
2.5. Gazdasági hozzáadott értéket növelő intézkedések beazonosítása
2.6. Nyilvánosság bevonása (harmadik lépés, min. 3.000 karakter)
2.7. Az SKV rendelet 8. § szerinti környezeti értékelés nyilvánosságra hozatala
2.8. A tanulmány végleges változata (min. 500.000 karakter)
Mérföldkövek
1. A vállalkozóval kötött szerződés hatályba lépése
2. Indító jelentés - a szerződés hatályba lépését követő 4 héten belül
3. Az elemző fázis lezárása: az SKV rendelet 7. § szerinti tematika benyújtása az AK részére - a szerződés
hatályba lépését követő 5 hónapon belül
4. A környezeti értékelés (SKV rendelet 8. §) megküldése AK részére - a szerződés hatályba lépését követő
14 hónapon belül
5. A tanulmány véglegesített formájának bemutatása AK-nek - 2 hónappal a környezet védelméért felelős
szervek írásos véleményének kézhezvétele után, de legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő

17 hónapon belül, illetve a műszaki leírás 3.19-21. pontok szerinti SKV eljárás nemzetközi szakaszának
lefolytatása esetén a szerződés hatályba lépését követő 23 hónapon belül
A szerződés időtartama során az egyeztetések angol nyelven folynak.
AK elvárása, hogy a nyertes AT a szerződéskötés időpontjára igazolhatóan rendelkezzen legalább 1 fő
környezetvédelmi szakterületi tapasztalattal és legalább 1 fő településtervezői szakterületi tapasztalattal
rendelkező szakemberrel azzal, hogy amennyiben a nyertes AT a szerződéskötés időpontjára nem igazolja
az előbbi szakemberek rendelkezésre állását, úgy azt az AK a szerződéskötéstől történő visszalépésként
veszi figyelembe és alkalmazza az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményeket. A szakemberekkel és fent
írtakkal kapcsolatos további elvárások a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata a
következő alszempontok szerint 40
2 1.1. M2.1. szerinti szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli
szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hónap, max. 36
hónap) 10
3 1.2. M2.2. szerinti szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli
szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hónap, max. 36
hónap) 10
4 1.3. M2.3. szerinti szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli
szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hónap, max. 36
hónap) 10
5 1.4. M2.4. szerinti szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli
szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hónap, max.36
hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 17 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződésben meghatározott feltétel
bekövetkezése esetén (az országhatáron átnyúló hatás bekövetkezése) a szerződés időtartamát az
ajánlatkérő 6 hónappal meghosszabbítja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Budapest Railway Node Strategic Development Study
(2016-HU-TMC-0319-S), utófinanszírozás, Európai Unió és hazai költségvetés fizeti a díj 100%-t
(85%-ban az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által)

II.2.14) További információ:
II.2.14.1) A II.1.5) és a II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható
legyen.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a
Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg
(2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság
a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta,
hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően
olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a
megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének
megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2)
szerint, a közös ajánlattevők a Korm. rendelet 3. § (3) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az
ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (2) bekezdésének
megfelelően, a Kr. III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen
igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr.III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t,
ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a
III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő
ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha
az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy
megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe
a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. [Kr.1.§ (7) bek.)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek-nek megfelelően, a Kr. II.
Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum
(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő (AK) által

meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott
esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően,
az AK felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak
megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek
Az AK nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az
AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem
említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek
elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a
Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós [Kr.1.§ (7) bek.)
A Kr. szerinti - az AK a Kbt. 69.§(4) bek. szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:
M1. Az ajánlattevő alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
hat év (72 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (Európai Uniós szabályozási
környezetben megvalósult település vasúti és/vagy közlekedési koncepciójának kidolgozására és/
vagy megvalósítására irányuló tevékenység) referenciáinak ismertetésével, megjelölve a teljesítés
idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a
szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági követelménynek való
megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen, így különösen a vasúti és/vagy közlekedési
koncepcióval érintett település lélekszáma) és nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés a szerződésnek
megfelelően történt-e [Kr. 21. § (3) a)]
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben
a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet vagy nem olyan
szervezet, amely a 2014/24/EU irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik
fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [Kr.22.§(1)-(2)]
M2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, képzettségének és szakmai
tapasztalatuk ismertetésével, valamint a képzettséget (végzettséget) igazoló dokumentumok,
nyelvtudás (alábbiak szerint) és saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzuk [feltüntetve legalább
az alkalmasság megállapításához szükséges adatokat, így különösen a releváns szakmai
gyakorlat időtartamát (gyakorlat megszerzésének kezdő és befejező időpontját, legalább év/
hónap pontossággal azzal, hogy a szakmai gyakorlat rendelkezésre állása szempontjából az AK a
megkezdett hónapokat egész hónapként veszi figyelembe)], és saját kezűleg aláírt rendelkezésre
állási nyilatkozatuk vagy azok egyszerű másolatának csatolásával [Kr.21.§(3)b)]
AK középfokú angol nyelvtudással rendelkezőnek tekinti azt a szakembert, aki rendelkezik a Közös
Európai Referenciakeret (CEFR) B2 (haladó középfokú) szintjének megfelelő nyelvtudással. Ezen
nyelvtudás a részletes igazolás során igazolható akkreditált nyelvvizsga-központok által kiállított
vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvánnyal
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai
szempontból:
M1. ha az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított hat évben (72 hónapban) összességében
nem rendelkezik egy vagy több szerződésből teljesített, olyan Európai Uniós szabályozási
környezetben megvalósult település vasúti és/vagy közlekedési koncepciójának kidolgozására és/
vagy megvalósítására irányuló referenciával (referenciákkal), amelyek közül
- legalább egy 1 millió főt meghaladó település vasúti és/vagy közlekedési koncep-ciójának
kidolgozására és/vagy megvalósítására irányult,
- legalább egy magában foglalt regionális és/vagy országos forgalmi hálózati modellen alapuló
országos forgalmi vizsgálatot is,
- legalább egy stratégiai környezeti hatásvizsgálat (SKV) elvégzését is magában foglalta.
M2. ha nem von be a teljesítésbe legalább 4 fő szakembert, akik közül
M2.1. 1 fő projektvezetőt, aki közgazdász végzettséggel és legalább középfokú angol nyelvtudással,
valamint legalább 36 hónap a közlekedési szektorban, közlekedési stratégiák készítésében szerzett
szakmai tapasztalattal rendelkezik, amely részeként részt vett legalább egy 500.000 főt meghaladó
település vasúti és/vagy közlekedési koncepciójának kidolgozásában és/vagy megvalósításában,
M2.2. 1 fő közlekedéstervezőt, aki felsőfokú építő/közlekedés mérnök végzettséggel és legalább
középfokú angol nyelvtudással, valamint legalább 36 hónap az Európai Uniós szabályozási

környezetben a közlekedési szektorban, közlekedési stratégiák készítésében szerzett szakmai
tapasztalattal rendelkezik, amely részeként részt vett legalább egy települési vasúti és/vagy
közlekedési koncepció kidolgozásában és/vagy megvalósításában,
M2.3. 1 fő vasúti teherszállítási szakértőt, aki felsőfokú építő/közlekedés mérnök és/vagy
közgazdász végzettséggel és legalább középfokú angol nyelvtudással, valamint legalább 36
hónap teherszállítási és/vagy logisztikai szakmai tapasztalattal rendelkezik, amely részeként
részt vett legalább egy települési vasúti és/vagy közlekedési koncepció kidolgozásában és/vagy
megvalósításában,
M2.4. 1 fő vasúti és közösségi közlekedési szakértőt, aki felsőfokú építő/közlekedés mérnök és/vagy
közgazdász végzettséggel és legalább középfokú angol nyelvtudással, valamint legalább 36 hónap
a közlekedési szektorban, vasúti és közösségi közlekedési menetrendi tervezés területén szerzett
szakmai tapasztalattal rendelkezik
azzal, hogy egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Ajánlatkérő az M2. pontban előírt végzettséggel/végzettségekkel egyenértékű végzettsége(ke)t
is elfogadja az alkalmasság igazolása érdekében azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása
Ajánlattevő feladata.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelménynek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá
csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítés igazolása Kbt. 135.§(1) szerint
Részszámlázási lehetőség 3 alkalommal biztosított (beleértve a végszámlát is)
Előleg nem biztosított
Számlák kiegyenlítése HUF-ban 30 napos fizetési határidővel, átutalással a Ptk. 6:130.§(1)-(2) szerint
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§(6) szerint
Késedelmi kamat Ptk.6:155.§(1) és behajtási költségátalányról 2016.évi IX. tv. szerint
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletre
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: kötbéralap késedelmesen teljesített részfeladat nettó
ellenértéke, mértéke: 0,7 %/nap, max. 14 %; meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsult részfeladat nettó
ellenértéke, mértéke: 30 %
Amennyiben a nyertes Aj.tevő olyan okból amelyért felelős, hibásan teljesít, úgy Aj.kérő a Ptk. szerinti
szavatossági igénnyel élhet.
Pénzügyi fedezet II.2.13) szerint, finanszírozás jellege: utófinanszírozás, támogatási intenzitás:
100,000000%
Részletes feltételek közbeszerzési dokumentumokban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: ENYD - Első Nyugat-Dunántúli
Közbeszerzési Tanácsadó Kft. (ajánlatkérő nevében eljáró szervezet), Fő utca 21., II. emelet, I.
tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatok felbontásakor csak ajánlatkérő,
ajánlattevő(k) és támogatást nyújtó/támogatás felhasználását ellenőrző szervezetek képviselői/
nevükben eljáró személyek lehetnek jelen
Ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerülő adatok (jelen eljárásban: ár, szem. állomány
tapasztalata) és betekintés felolvasólapba Kbt. 68. § (3)-(4) szerint
Bontási jegyzőkönyv és annak megküldése Kbt. 68. § (6) szerint
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A közbeszerzési dokumentumok (KD) közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen
hozzáférhetők az I.3) pontban jelzett címen. A KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidőig [Kbt.
57.§(2)]
A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről értesítést kell küldeni az I.3) pont alatti elérhetőségre
megadva a kiváltó gazdasági szereplő nevét/címét/e-mail/telefon/telefax elérhetőségét (regisztráció).
A regisztrációról az ajánlatkérő 2 munkanapon belül visszaigazolást küld (ha a kiváltó nem
kapott visszaigazolást az úgy minősül hogy ajánlatkérőhöz nem érkezett meg a dokumentumok
elektronikus letöltéséről szóló értesítés).
Az előbbiek szerinti értesítés helyett Ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozhat a KD eléréséről.
2) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ (1)-(5) bek. szerint
3) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint azzal, hogy a korábban megjelölt hiányok
a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. [Kbt. 71. § (6)]. Ajánlatkérő jelen eljárás
tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését
4) Ajánlatokat zárt csomagban, csomagoláson eljárás tárgyának és ajánlattevő nevének
feltüntetésével kell benyújtani 1 eredeti papír (zsinórral, lapozhatóan összefűzött, oldalszámozással
és tartalomjegyzékkel, cégszerűen aláírva) és 1 másolati elektronikus példányban [Kbt. 68.§(2)]
5) Ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66.§(5), 66.§(2), 66.§(4), 66.§(6) bekezdések szerinti
nyilatkozatokat, közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást; ajánlattevő (kapacitás
nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját/ amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból
Ajánlatkérő számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/változásbejegyzés
iratait (nemleges nyilatkozat is)
6) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 3.750.000 Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti,
amit ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 54.§ szerint (közös ajánlattételi
esetén ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani) [Kbt.35.§(5)]
befizetés helye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50., Pénztár
ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Magyar Államkincstár, 10032000-00315012-00000000
befizetés igazolásának módja: befizetés/átutalás igazolása vagy igényérvényesítést lehetővé
tevő pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat vagy készfizető kezességet
biztosító okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvény
7) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, kivéve a Kbt. 66.§(2) bek. szerinti nyilatkozat
[Kbt. 47.§(2)], nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is
csatolandó
8) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendeletre
9) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint
10) Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását [Kbt.35.§(8)]
11) II.2.5) pont szerinti értékelés során adható pontszám valamennyi értékelési részszempont
esetén: 0-10. Értékelés módszere: 1. részszempont és alszempontjai (szakmai többlettapasztalatok):
értékarányosítás (egyenes arányosítás), 2. részszempont (Ár): értékarányosítás (fordított
arányosítás)
II.2.5) és II.2.14) pontok kiegészítése: az értékelési részszempontra jelölt szakember (amely
tekintetében ajánlattevő ajánlatot tesz) esetében az ajánlatban csatolni kell a szakember szakmai
önéletrajzát (benne a releváns szakmai tapasztalat megnevezését oly módon, amelyből a vállalás
tartalma megállapítható), a képzettséget/végzettséget igazoló dokumentumait és rendelkezésre
állási nyilatkozatát azzal, hogy ez esetben a Kbt. 69.§(4) bek.ben foglaltak nem alkalmazhatók
12) Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot [Kbt.75.§(6)]
További információk a VI.4.3) pontban és KD-ban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026

Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.4.3.1)
Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.3.2) II.1.6) ponthoz: ajánlatkérő kizárja a részajánlattételi lehetőséget. Indokolás: a szolgáltatás
természete, egységessége és a nyertes ajánlattevő által teljesítendő feladatok egymásra épülése (a
műszaki feltételrendszerhez illeszkedő pénzügyi- és további feltételek) és egymást kiegészítő jellege
(azaz a javasolt műszaki megoldásoknak kell a stratégiai tanulmányban megjelennie) nem teszi
lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását, továbbá a részajánlattétel nem egyeztethető
össze a gazdasági ésszerűséggel [Kbt. 61. § (4)]
VI.4.3.3) III.1.3) pont M1) kiegészítése:
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott
referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapon belül
megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (sikeres műszaki átadás-átvétel) erre az időszakra esik,
figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel
összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb kilenc éven
belül megkezdett és hat éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben
foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21/A. §].
III.1.3) pont M2) kiegészítése:
A műszaki-szakmai alkalmassági feltételek tekintetében felsőfokú képzettség (végzettség): legalább
BA/BSc szintű egyetemi vagy főiskolai diploma, vagy azzal egyenértékű, iskolarendszerű képzésben
szerzett képzettség.
Közlekedéstervezőnek minősül az a szakember, aki rendelkezik a Magyar Mérnöki Kamara
nyilvántartásában az alábbi részszakterületeken meghatározott szakmagyakorlási tevékenység
folytatásához szükséges jogosultságokkal vagy a jogosultságok egyikével:
a) Közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények tervezési részszakterületen (KÉVA) és/vagy
b.) Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterületen (KÉK).
Ha a szakember a fentiekben nevesített jogosultságokkal (vagy a jogosultságok egyikével) nem
rendelkezik, Ajánlatkérő a KÉ-VA és/vagy KÉ-K részszakterületen megszerzett jogosultság helyett
egyenértékűnek fogadja el, ha a szakember a közlekedési építmények szakterületen tervezési,
szakértési szakterülethez tartozó, legalább 8 éves tervezési, szakértési tevékenységet igazol.
VI.4.3.4) Az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítását Ajánlatkérő a jelen
eljárás ajánlati felhívása feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által honlapján
közzétett hivatalos középárfolyam figyelembevételével végzi el.
VI.4.3.5) Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28.§(3) minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok
igazolását, a felhívás III.1.3) pont M1)-M2) alpontjaiban foglaltak szerint
VI.4.3.6) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a felhívás II.2.4)
pontjában hivatkozott 2 fő szakemberrel legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog.
VI.4.3.7) Ajánlatkérő által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok
a KD-ban).

VI.4.3.8) Kiegészítés a IV.2.6. ponthoz: Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 napot ért.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (5780/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: AK05653
Postai cím: Ostrom utca 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nmhh.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:4237420311238496 (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ENYD - Első Nyugat Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 21., II. emelet 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nmhh.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ENYD - Első Nyugat Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 21., II. emelet, 1. számú tárgyaló
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nmhh.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média- és hírközlés felügyelet
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38552000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mérőműszerek beszerz. 2018. I. ütem egyes részei (I-IX.):
• I. - Adásv. szerz. - 10 darab rádiófrekvenciás expozíciót regisztráló telepített mérőműszer beszerzése
• II. - Adásv. szerz. - 2 darab rádiófrekvenciás teljesítménymérő készlet beszerzése
• III. - Adásv. szerz. - IZT gyártmányú szélessávú mérővevők mérőképességének bővítése (2 darab)
• IV. - Adásv. szerz. - 15 darab IP-s KVM switch beszerzése
• V. r - Adásv. szerz. - R&S (Rohde&Schwarz) EB500 mérővevők mérőképességének bővítése (4 darab)
• VI. - Adásv. szerz. - 5 db műholdas és földfelszíni digitális műsorszóró monitoring eszköz beszerzése
• VII. - Adásv. szerz. - 1 db hordozható nagysebességű és nagykapacitású Ethernet hálózati forgalomrögzítő
eszköz forgalomszűrési képességgel
• VIII. - Adásv. szerz. - IP alapú beszédminőség mérésére szolgáló 1 db Head Acoustics MFE VIII.1 mérőjelátalakító (referencia gateway és SIP-VoiP kliens) műszer
• IX. - Adásv. szerz. - Meglévő Spirent Test Center műszer mérési képességeinek bővítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei tárgyában - 10 darab rádiófrekvenciás
expozíciót regisztráló telepített mérőműszer beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

38552000-9

További tárgyak:
32352000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei - I. rész 10 darab
rádiófrekvenciás expozíciót regisztráló telepített mérőműszer beszerzése az alábbiak szerint:
- 9 darab szélessávú EM expozíciót regisztráló műszer leszállítása
- 1 darab szélessávú EM expozíció útvonal regisztráló műszer leszállítása
- 10 darab szélessávú mérőfej leszállítása
- 1 darab gépkocsi adapter leszállítása
- 1 darab nagy frekvenciás mérőfej leszállítása
Az eszközökkel szemben támasztott elvárások, funkcionalitások:
• Mérési frekvenciatartomány: legalább 400 kHz - 6.000 MHz egy mérőfejjel;
• Mérési tartomány: legalább 0,2 - 150 V/m között;
• Túlterhelés elleni védelem: legalább 500 V/m-ig;
• Mérési érzékenység: legalább 0,2 V/m;
• Mért értékek: legalább valódi effektív érték („True-RMS”) 6 perces átlaga, és 6 perces mérési időtartam
csúcsértéke;
• Antennaszerkezet: Izotróp;
• Adatrögzítési képesség: legalább 7.200 minta;
• GPS koordináták, hőmérséklet és pártatartalom adatok rögzítése;
• Külső csatlakoztatási képesség: legalább USB kábeles, valamint WI-FI és mobil internet modem;
• Adatlekérdező, műszerbeállító számítógépes szoftver operációs rendszere: Microsoft Windows 7-es, vagy
10-es verzió ;
• Mérési adatfájl-szerkezet biztosítása a Narda AMB-8059 „d59” adatfájlnak megfelelően
(Az adatszerkezet leírása a https://www.narda-sts.com/en/wideband-emf/amb-8059/ oldalon elérhető
„Operating Manual AMB-8059” dokumentumban található);
• Mérőműszer önálló telepítését lehetővé tevő, 2 síkban forgatható tartóállvány;
• Elemes vagy Akkumulátoros üzemidő: legalább 30 nap;
• Fizikai jellemzők tartóállvány nélkül: maximális méret 12 x 12 x 120 cm, maximális súly 4 kg;
• Működési környezeti jellemzői: legalább -5 - +40 Celsius fok, 20 - 90 %-os relatív páratartalom;
• Környezeti védelem: legalább „IP55” szintű.
Egyéb követelmények:
o Szabvány etalonokra visszavezetett kalibrálási bizonyítvány;
o Legalább 12 hónap (1 év) teljes körű garancia;
o Legalább 1 db mérőműszer kialakítása útvonal regisztráló méréshez, szoftver és gépkocsi tetőhöz rögzítő
elem biztosításával;

o Legalább 1 db mérőműszernél mérőfej(ek) biztosítása legalább a 100 kHz - 30 GHz tartományra.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy
valamennyi, az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően
pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal
egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek
igazolnia kell.
További részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II. 2.6. pont kitöltése a hirdetmény Kiadóhivatalnak történő feladhatósága érdekében történt.
II.2.1)
Elnevezés: Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei tárgyában - 2 darab rádiófrekvenciás
teljesítménymérő készlet beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

38550000-5

További tárgyak:

38552000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei [II. rész - 2 darab
rádiófrekvenciás teljesítménymérő készlet (a műszerhez tartozó kábelek, adapterek, lezárások egy
hordtáskába csomagolva) beszerzése]
Az eszközzel szemben támasztott követelmények, funkcionalitások:
• Frekvencia tartomány: legalább 30 MHz - 1 GHz;
• Mérési tartomány: legalább 500 mW - 500 W;
• Mérési pontosság: ≤ ±4%;
• Kivitel: hordozható;
• Súly: < 6 kg;
• Táplálási lehetőség: külső 230 V és belső akkumulátor;
• Garancia: legalább 12 hónap;
• Rendelkezzen kalibrációs bizonyítvánnyal.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy
valamennyi, az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően
pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal
egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek
igazolnia kell.
További részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II. 2.6. pont kitöltése a hirdetmény Kiadóhivatalnak történő feladhatósága érdekében történt.
II.2.1)
Elnevezés: Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei tárgyában - IZT gyártmányú szélessávú
mérővevők mérőképességének bővítése (2 darab)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei [III. rész - IZT gyártmányú
szélessávú mérővevők mérőképességének bővítése (2 darab)]
A meglévő eszközök ismertetése:
Megnevezés Menny. (db) Azonosító
IZT R3040 mérővevő 2 S/N:238213-03-01-01-000-3
S/N:238213-03-01-01-000-4
IZT P2100 mérésvezérlő számítógépek 4 S/N: 2-2983148
S/N: 2-2983158
S/N: 2-2965258
S/N: 2-2983151
IZT R3000 GUI szoftver 2 v3.8.604
IZT Signal Suite szoftver 2 v1.30.18431 Beta
Működési frekvenciatartomány: 9 kHz - 18 GHz
Valós idejű sávszélesség: max. 24 MHz
RF bemenetek száma: 1x HF; 1x V/U/SHF
Bemeneti impedancia 50 Ω
Maximum bemeneti teljesítmény: +15 dBm
Szkennelési sebesség: 4 GHz/s
A bővítés keretében az alábbi funkciók, képességek kerüljenek leszállításra:
- 2 db panoráma szkennelési mérési funkció (opció) beszerzése
- 2 db COM-SDK programozási interfész beszerzése
- 2 db nagy mennyiségű spektrum adat rögzítés és visszajátszás opció (funkció) beszerzése
- 2 db Time Shift Signal Access opció (funkció) beszerzése
- 2 db mérővevőhöz külső GPS vagy NTP alapú órajel szinkronizáláshoz szükséges opció (funkció)
- 2 db kommunikációs interfész szállítása
- 2 db DAB/DAB+ dekódolási képesség beszerzése
- 2 db utólagos adatmegjelenítő- és feldolgozó modul beszerzése
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy
valamennyi, az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően
pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal
egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek
igazolnia kell.
További részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II. 2.6. pont kitöltése a hirdetmény Kiadóhivatalnak történő feladhatósága érdekében történt.
II.2.1)
Elnevezés: Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei tárgyában - 15 darab IP-s KVM switch
beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48219500-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei - IV. rész - 15 darab IP-s KVM
switch beszerzése az alábbiak szerint:
- 15 darab KVM switch
- 40 darab média konverter
Az eszközökkel szemben támasztott elvárások, funkcionalitások:
• Legyen képes 8 db számítógép távoli monitorozására és vezérlésére;
• Legyen képes 1 db billentyűzet/egér/monitor helyi csatlakoztatására;
• Legyen rack keretbe szerelhető;
• Legyen vezérelhető Etherneten keresztül;
• Rendelkezzen böngészőn keresztül elérhető, authentikációval ellátott felhasználói felülettel, amely felület
legyen hozzáférhető a leggyakrabban használt böngészőkről (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet
Explorer);
• A virtuális asztal felbontása és színmélysége változtatható legyen maximum 1920 x 1200 felbontásig,
valamint max. 24 bites színmélységig;
• Rendelkezzen részletes felhasználói segédlettel;
• Rendelkezzen redundáns (230 VAC) tápegységgel;
• Támogassa a BIOS szintű hozzáférést a távoli számítógépekhez;
• Támogassa a Windows XP, illetve újabb kiadású Windows operációs rendszert futtató PC-k távoli elérését;

• A számítógépek switch-hez csatlakoztatása UTP kábeles média konverteren keresztül történjen;
• Ajánlattevő feladata 40 db UTP kábeles média konverter beszerzése. A média konverter rendelkezzen
2xUSB és 1xDVI csatlakozásokkal valamint Virtual Media támogatással;
• Garancia legalább 12 hónap.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy
valamennyi, az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően
pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal
egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek
igazolnia kell.
További részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II. 2.6. pont kitöltése a hirdetmény Kiadóhivatalnak történő feladhatósága érdekében történt.
II.2.1)
Elnevezés: Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei tárgyában - R&S (Rohde&Schwarz)
EB500 mérővevők mérőképességének bővítése (4 darab)
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32000000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei [V. rész - R&S
(Rohde&Schwarz) EB500 mérővevők mérőképességének bővítése (4 darab)]
A meglévő mérőműszerek főbb jellemzői:
Megnevezés Menny. (db) Azonosító
R&S (Rohde&Schwarz) EB500 mérővevő 4 S/N: 100.020-02
S/N: 100.017-02
S/N: 100.006-02
S/N: 100.009-02
Működési frekvenciatartomány: 20 MHz - 3.6 GHz
Valós idejű sávszélesség: max. 20 MHz
RF bemenetek száma: 1x V/UHF
Bemeneti impedancia 50 Ω
Maximum bemeneti teljesítmény: +15 dBm
A bővítés keretében az alábbi funkciók, képességek kerüljenek leszállításra:
• Az EB500-PS számú mérési funkció (opció) szállítása
4 db panoráma szkennelési funkció beszerzése. A bővítés tegye lehetővé a teljes működési
frekvenciatartomány-, valamint az azon belül tetszőlegesen megadott frekvenciasáv egyetlen ablakban
való ábrázolását, illetve a frekvenciatartományban alkalmazott jelvizsgálati funkciókat (pl. jelszint mérés,
markerek elhelyezése, sávszélesség mérés, demoduláció).
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy
valamennyi, az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően
pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal
egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek
igazolnia kell.
További részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II. 2.6. pont kitöltése a hirdetmény Kiadóhivatalnak történő feladhatósága érdekében történt.
II.2.1)
Elnevezés: Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei tárgyában - 5 darab műholdas és
földfelszíni digitális műsorszóró monitoring eszköz beszerzése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

38550000-5

További tárgyak:

38552000-9
32000000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei - VI. rész - 5 darab műholdas
és földfelszíni digitális műsorszóró monitoring eszköz beszerzése az alábbiak szerint:
a) 1 darab DVB-S/S2/SX Monitoring vevő
A beszerzés olyan DVB-T/T2 monitoring mérőeszközre, illetve protokoll analizátor műszerre irányul, amely
alkalmas a digitális földfelszíni televízió műsorszóró sávok vizsgálatára, valamint az MPEG-2 Transport
Stream adatátviteli adatfolyam analízisére.
b) 1 darab DVB-T/T2 Monitoring vevő
A beszerzés olyan DVB-S/S2/S2X monitoring mérőeszközre, illetve protokoll analizátor műszerre irányul,
amely alkalmas a digitális földfelszíni televízió műsorszóró sávok vizsgálatára, valamint az MPEG 2
Transport Stream adatátviteli adatfolyam analízisére.
c) 1 darab CI/CI+ interfész
• A rendszernek tartalmaznia kell CI/CI+ interfészeket, amik biztosítják az Antenna Hungaria földfelszíni
digitális műsor szolgáltató titkosított csatornáinak a kibontását;
• A rendszernek tartalmaznia kell CI/CI+ interfészeket, amik biztosítják a UPC Direct, Magyar Telekom, Digi
műholdas szolgáltatók titkosított csatornáinak a kibontását;
• CI/CI+ interfészek támogatása: Irdeto, Nagravision 3, Conax
d) 1 darab SAT KF elosztórendszer
• Működési frekvenciatartomány: legalább 950 - 2150 MHz;
• Rendelkezzen legalább 4 bementtel/4 kimenettel és 4 egymástól független jelúttal;
• A jelút kapcsoló RF csatlakozói „F” (BNC 75 ohm) típusúak legyenek;
• Return Loss >13 dB;
• Legyen rack keretbe szerelhető;
• Legyen vezérelhető Etherneten keresztül;
• Távoli vezérlés: UI, HTML5, web böngésző;
• SAT KF elosztórendszerrel megvalósítandó a jelforrások továbbítása a DVB-SX2 demodulátor egységre,
illetve descrambler egységekre;
• SAT KF elosztórendszer beállításai web interfészen konfigurálhatók;
• Legyen alkalmas az eszköz a jövőbeni rendszerintegrálási feladatok ellátására, amit nyilatkozattal kell
alátámasztani:
o A mérőeszköz vezérelhetőségének biztosítása;
o Funkciók, feladatok elérésnek támogatása;
o Mérési eredmények kezelése, átadása;
• Rendelkezzen részletes felhasználói segédlettel;
• Garancia legalább 12 hónap.

e) 1 darab rögzítő egység
• A reprodukálhatóság érdekében a hibákat rögzíteni szükséges. A rendszernek tartalmaznia kell
videostream rögzítő egységeket is. Merevlemez tárolási kapacitás: minimum 3,5 TB;
• Naplózási funkciók;
• MPEG-TS formátumú export mellett alacsonyabb minőségű formátumok biztosítása;
• MPEG-TS formátumban rögzített EPG tartalom megjelenítése;
• Legyen alkalmas az eszköz a jövőbeni rendszerintegrálási feladatok ellátására, amit nyilatkozattal kell
alátámasztani:
o A mérőeszköz vezérelhetőségének biztosítása;
o Funkciók, feladatok elérésnek támogatása;
o Mérési eredmények kezelése, átadása;
• Rendelkezzen részletes felhasználói segédlettel.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet,
hogy valamennyi, az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően
pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal
egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek
igazolnia kell.
További részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II. 2.6. pont kitöltése a hirdetmény Kiadóhivatalnak történő feladhatósága érdekében történt.

II.2.1)
Elnevezés: Mérőműszerek beszerzése I. ütem egyes részei tárgyában - 1 db hordozható nagysebességű és
nagykapacitású Ethernet hálózati forgalomrögzítő eszköz forgalomszűrési képességgel
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32570000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: Mérőműszerek beszerzése I. ütem egyes részei [VII. rész -1 db hordozható
nagysebességű és nagykapacitású Ethernet hálózati forgalomrögzítő eszköz forgalomszűrési képességgel]
Az eszközökkel szemben támasztott elvárások, funkcionalitások:
Egy darab Ethernet hálózati adatforgalomrögzítő-eszköz, amely megfelel az alábbi specifikációnak:
• Képes legyen az eszköz a vizsgált Ethernet alapú összeköttetés minden adatcsomagját rögzíteni és
tárolni későbbi analízis céljából. Rendelkezzen szűrési (azaz csak a kiválasztott szempontoknak megfelelő
adatcsomagokat mentse el) és aggregálási képességgel a rögzítendő adatcsomagok és adatforgalmak
tekintetében.
• Rendelkezzen legalább 8 db 1Gbps/10Gbps bemeneti porttal
• Vonali sebességek, melyen képes a rendszer rögzíteni képes legyenek az alábbiak: full duplex
10/100/1000 Mbps valamint 10Gbps Ethernet.
• A lemezre írás sebessége legalább 20 Gbit/s, amit folyamatos terhelés mellett is támogatnia kell a rögzítő
rendszernek
• Memória: legalább 128 GB.
• Háttértároló: legalább 8 TB SSD.
• Monitorozó interfészek a csatlakozáshoz: SFP/SFP+ (réz és optika) és RJ45.
• Forgalom szűrése legalább a következők alapján: MAC cím, IP cím, TCP/UDP portok, protokollok (HTTP,
FTP, stb.), VLAN, Triple Play forgalom pl. IPTV, forgalom tartalma szerinti (alkalmazási rétegbeli) szűrések.
• Nagypontosságú, GPS alapú időbélyeg tárolása a rögzített adatforgalom csomagjaihoz.
• Működési hőmérsékleti tartomány: legalább a 0-40°C tartomány.
• Webes kezelő felület analitikai feladatokhoz,
• A mérőrendszer rendelkezzen LOM (Lights Out Management) port-tal (iLO, iDRAC),
• Kivitele: egy ember által szállítható, hordozható (terepi) kivitel, mely egybeépített monitort és billentyűzetet
is tartalmaz,
• Garancia legalább 12 hónap.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy
valamennyi, az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően
pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal
egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek
igazolnia kell.
További részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II. 2.6. pont kitöltése a hirdetmény Kiadóhivatalnak történő feladhatósága érdekében történt.
II.2.1)
Elnevezés: Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei tárgyában - IP alapú beszédminőség
mérésére szolgáló 1 db Head Acoustics MFE VIII.1 mérő-jelátalakító (referencia gateway és SIP-VoiP kliens)
műszer
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38550000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei [VIII. rész - IP alapú
beszédminőség mérésére szolgáló 1 db Head Acoustics MFE VIII.1 mérő-jelátalakító (referencia gateway és
SIP-VoiP kliens) műszer]
Az ajánlat keretében az alábbi eszköz szállítása szükséges:
• Referencia gateway funkció a digitális kommunikációs eszközök és átviteli rendszerek hangminőség
méréséhez.
• Beépített SIP-VOIP kliens.
• Közvetlen kapcsolódás a meglevő Head Acoustics Acqua mérőrendszerhez, a Head Acoustics Acqua
mérőszoftver általi vezérelhetőség.
• Az eszköz által ismert protokollok: SIP (RFC 3261), RTP (RFC 35550); Media Encryption Policies NAT,
STUN, ICE; Ipv4, és IPv6 képesség.
• Beépített codecek: G.711 (A- és mu-law), G.722 (64 kbit/s), G.726, AAL2-G726, GSM (06.10 teljes
sebességű),
A hasznos adat típusa módosítható legyen
A formátum specifikus jellemzők (fmtp) módosíthatóak legyenek
• Jitter buffer: statikus és adaptív jitter buffer.
Csomaghosszak: 10, 20, 30 ms a választott kódektől fűggően.
Kezdeti méret megadható legyen.
• A VOIP adat audió hang monitorozási lehetősége
• A kapcsolódó IP forgalom monitorozási lehetősége
• Ethernet, AES/EBU ki/bemenetek és USB csatlakozási lehetőség.
• Legalább 12 hónap garancia.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy
valamennyi, az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően
pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal
egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek
igazolnia kell.
További részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II. 2.6. pont kitöltése a hirdetmény Kiadóhivatalnak történő feladhatósága érdekében történt.
II.2.1)
Elnevezés: Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei tárgyában - Meglévő Spirent Test Center
műszer mérési képességeinek bővítése
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30237130-9

További tárgyak:
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: Mérőműszerek beszerzése I. ütem egyes részei [IX. rész - Meglévő Spirent Test
Center műszer mérési képességeinek bővítése]
Meglévő 4 portos (típus: CM-1G-D4, s/n: E14061660) 1Gbps, illetve 2 portos (típus: MXP-10G-S2, s/n:
E16060749) 10Gbps kártyák kiváltása legújabb 8 portos 10G/1G kártyára és WiFi mérési képességekkel
rendelkező kártyára a meglevő SPT N4U típusú (s/n: E14130139) Spirent Test Center műszerben.
Az eszközökkel szemben támasztott elvárások, funkcionalitások:
8 portos 10G/1G kártya (1 darab) műszaki követelményei:
• A szállított kártyának teljes mértékben kompatibilisnek kell lennie a meglévő műszerrel
• A meglévő kártyákon végzett eddigi mérések letárolt konfigurációja érdemi változtatás nélkül futtatható
legyen
• A meglévő szoftver opciók működőképességét az új kártyával is biztosítani kell
• Az új kártya portjai képesek legyenek mind az 1Gbps, mind pedig a 10Gbps-os szabványos sebességekre,
SFP+ transceiverek támogatásával
• OSI réteg 2-3-ban való forgalom generálás és analizálás képessége 2,5 ns-os felbontású időbélyeggel
• Protokoll emulációk:
o L2-3: routing, switching, TWAMP, PPPoE, DHCP, LACP,
o L4-7: HTTP, SIP, FTP,
• OSI réteg 4-7-ben valós terhelés generálás szerver tesztekhez:
o HTTP, FTP, SIP, SMTP, POP3, IMAP, SSL, IPsec
A WiFi kártya (1 darab) műszaki követelményei:
• kompatibilisnek kell lennie a meglévő műszerrel
• A WiFi portok száma minimum 2, (2x4 antenna csatlakozási lehetőség)
• A 2,4 GHz és 5 GHz-es WiFi frekvenciákat is támogatnia kell az új mérési képességnek
• A kártya segítségével WiFi routerek összehasonlító (benchmark) tesztjeit kell tudni megvalósítani, mind
L2-3, mind pedig L4-7 OSI rétegben
• A kártya segítségével u.n. OTA (over the air) tesztek legyenek végezhetők
• IEEE 802.11 a/b/g/n/ac wave-2, 2.4GHz/5GHz szabványok szerinti mérési képesség
• A portonként elérhető sávszélesség minimum az adott szabvány szerinti érték 100%-a
• Radarjel emuláció képesség DFS teszteléshez
• 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 MIMO, MU-MIMO antenna kezelési technikák
• WiFi access point típusú, illetve Bridge/station típusú hálózati berendezések vizsgálatának képessége
L2-3 vizsgálatok a fenti 8 portos 10G/1G kártyával azonos kezelői felületen, adott esetben azzal a kártyával
együttműködve és azzal egyező funkcionalitással
A bővítéshez kapcsolódó támogatás:
• A meglévő Spirent Test Center szoftver és hardver támogatása 2019 év végéig rendezett és a jelen kiírás
alapján a jelenleg benne lévő két kártya cseréje történik. Ennek megfelelően elvárás, hogy a két új kártya
támogatása további költségek felszámítása nélkül szintén 2019 év végéig (2019.12.31-ig) legyen érvényes,
melyre vonatkozóan az ajánlatban nyilatkozni szükséges
• Az ajánlattevő az új kártyák használatához vállaljon felhasználói oktatást (az Ajánlatkérő telephelyén), 3 fő
részére 2 nap időtartamban, melynek árát az ajánlat tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy
valamennyi, az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően
pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal
egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek
igazolnia kell.
További részletes követelményeket a KD Műszaki leírásban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II. 2.6. pont kitöltése a hirdetmény Kiadóhivatalnak történő feladhatósága érdekében történt.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a
Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg
(2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság
a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta,
hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően
olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a
megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének
megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2)
szerint, a közös ajánlattevők a Korm. rendelet 3. § (3) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az
ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (2) bekezdésének
megfelelően, a Kr. III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen
igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr.III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t,
ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a
III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő
ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha
az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy
megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe
a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. [Kr.1.§ (7) bek.)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági
alkalmassága igazolható:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. §
(1) bekezdésének megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében
szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot
kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott
esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően,
az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. Fejezetében (19.
§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kér részletes igazolásokat ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően hozzáfér a Kr. IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a
gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
A Kr. rendelet szerinti - az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő - részletes
igazolás módja valamennyi rész tekintetében:
P1. Ajánlattevő valamennyi számára pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménytől származó,
ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata (attól függően, hogy Ajánlattevő
mikor jött létre/mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak) arról, hogy
mióta vezeti Ajánlattevő számláját és volt-e a számlán az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított
egy évben a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. szerinti egybefüggően 15 napot meghaladó sorba állítás
Csatolandó továbbá Ajánlattevő nyilatkozata a vezetett és az ajánlati felhívás feladásától
visszaszámított egy évben megszüntetett pénzforgalmi számlákról (arról hogy Aj.tevő a megjelölt
számlákat vezető pénzügyi intézményeken kívül más intézménynél számlát nem vezet, továbbá
a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen
megszüntetett számlák tekintetében is)
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§(7)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi
szempontból valamennyi rész tekintetében, ha
P1. bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított egy évben (12
hónapban) egybefüggően 15 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti
sorba állítás fordult elő;
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek azzal, hogy a fenti P1.) pontban meghatározott alkalmassági minimumkövetelmény
kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, és az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, azzal, hogy az a
szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kár megtérítéséért. [Kbt. 65. § (6)-(8)]
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek-nek megfelelően,
a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott
esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően,
az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§)
foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes
igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül
hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz,
és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. [Kr.1.§ (7) bek.)
Ajánlatkérői felhívásra történő részletes igazolás módja valamennyi rész tekintetében:
Az ajánlattevő alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három
év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (I. rész tekintetében rádiófrekvenciás
expozíciót mérő műszer szállítására irányuló, II. rész tekintetében rádiófrekvenciás teljesítménymérő
szállítására irányuló, III. és V. rész tekintetében rádiómonitoring műszer és/vagy hozzájuk
kapcsolódó mérési funkció szállítására irányuló, IV. rész tekintetében mérőműszer távvezérlését
biztosító eszköz szállítására irányuló, VI. rész tekintetében digitális műsorszórást monitorozó
műszer szállítására irányuló, VII. rész tekintetében hordozható nagysebességű és nagykapacitású
Ethernet hálózati forgalomrögzítő eszköz szállítására irányuló, a VIII. rész tekintetében IP alapú
beszédminőség mérésére szolgáló mérő-jelátalakító műszer szállítására irányuló; a IX. rész
tekintetében WiFi kártya vagy 8 portos 10 G ethernet kártya szállítására irányuló) referenciáinak
bemutatásával (ismertetésével), megjelölve a teljesítés idejét (annak kezdő és befejező
időpontját, év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), a szerződés
tárgyát és mennyiségét (darabszám) olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr.
21. § (1) a)]
A referenciákat a Kr. 22. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint kell igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai
szempontból, ha az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban) nem
rendelkezik
- az I. rész tekintetében egy vagy több szerződésből legalább 6 darab rádiófrekvenciás expozíciót
mérő mérőműszer szállítására irányuló igazolt referenciával
- a II. rész tekintetében legalább 1 darab rádiófrekvenciás teljesítménymérő eszköz szállítására
irányuló igazolt referenciával
- a III. rész tekintetében egy vagy több szerződésből legalább 3 darab rádiómonitoring műszer és/
vagy hozzájuk kapcsolódó mérési funkció szállítására irányuló igazolt referenciával
- a IV. rész tekintetében egy vagy több szerződésből legalább 10 darab mérőműszer távvezérlését
biztosító eszköz szállítására irányuló igazolt referenciával

- az V. rész tekintetében egy vagy több szerződésből legalább 2 darab rádiómonitoring műszer és/
vagy hozzájuk kapcsolódó mérési funkció szállítására irányuló igazolt referenciával,
- a VI. rész tekintetében legalább 1 darab digitális műsorszórást monitorozó műszer szállítására
irányuló igazolt referenciával
- a VII. rész tekintetében olyan hordozható nagysebességű és nagykapacitású Ethernet hálózati
forgalomrögzítő eszköz szállítására irányuló igazolt referenciával, amelynek értéke elérte legalább a
nettó 20.000.000 Ft-ot
- a VIII. rész tekintetében olyan IP alapú beszédminőség mérésére szolgáló mérő-jelátalakító műszer
szállítására irányuló igazolt referenciával, amelynek értéke elérte legalább a nettó 3.000.000 Ft-ot
- a IX. rész tekintetében olyan WiFi kártya vagy 8 portos 10 G ethernet kártya szállítására irányuló
igazolt referenciával, amelynek értéke elérte legalább a nettó 35.000.000 Ft-ot
[Kbt. 65. § (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a)];
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott
referencia akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül
megvalósítottnak, ha a teljesítés befejezésének időpontja erre az időszakra esik, figyelemmel a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben
foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21/A. §].
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelmény(ek)nek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelmény(ek)nek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá
csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Aj.kérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. Aj.kérő a Kbt. 135. § (1) bek. szerinti
számlát fogadja el.
Nyertes Aj.tevő részenként egy alkalommal nyújthat be számlát, az adott rész során átadásra kerülő
termékek (szolgáltatások) ellenértéke összegének erejéig.
A kifizetés valamennyi rész tekintetében a teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelően
kiállított számla (számlák) ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a számla kézhezvételének
napját követő 30 napon belül, átutalással történik.
Aj.kérő előleget és részszámlázási lehetőséget nem biztosít.
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerinti kés. kam. és a 2016. évi IX. törvény szerinti
behajtási költségátalány érv.
Késedelmi/hibás teljesítési kötbér: alap az adott rész teljes nettó ellenértéke, mértéke napi 0,5 %, de
legfeljebb 15%. Meghiúsulási kötbér alap az adott rész teljes nettó ellenértéke, mértéke:10%
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: ENYD - Első Nyugat-Dunántúli
Közbeszerzési Tanácsadó Kft. (ajánlatkérő nevében eljáró szervezet), 1011 Budapest, Fő utca 21.,
II. emelet 2., I. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat(ok) felbontásakor csak ajánlatkérő,
ajánlattevő(k), és az általuk meghívott személyek, továbbá a közbeszerzéshez támogatást nyújtó/
támogatás felhasználását ellenőrző szervezetek képviselői és a nevükben eljáró személyek lehetnek
jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek [Kbt. 68. § (3)-(4) bek.] Bontási
jegyzőkönyv és annak megküldése a Kbt. 68. § (6) bek. szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidőig, illetőleg az
előbbi elérést vissza kell igazolni az ajánlatkérő (ajánlatkérő nevében eljáró szervezet) felhívás I.3)
pontja szerinti kapcsolattartási pontjára. [Kbt. 57. § (2)]
A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről értesítést kell küldeni az I.3) pont alatti elérhetőségre
megadva a kiváltó gazdasági szereplő nevét/címét/e-mail/telefon/telefax elérhetőségét (regisztráció).
A regisztrációról az ajánlatkérő 2 munkanapon belül visszaigazolást küld (ha a kiváltó nem
kapott visszaigazolást az úgy minősül hogy ajánlatkérőhöz nem érkezett meg a dokumentumok
elektronikus letöltéséről szóló értesítés). A regisztráció az érvényes ajánlattétel feltétele. Az előbbiek
szerinti értesítés helyett Ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozhat a KD eléréséről.
2) Ajánlatokat - részenként külön-külön - zárt csomagban, csomagoláson eljárás tárgyának (rész
megjelölésével) és ajánlattevő feltüntetésével kell benyújtani 1 eredeti papír alapú (zsinórral,
lapozhatóan összefűzött, oldalszámozással és tartalomjegyzékkel, cégszerűen aláírva) és 1 másolati
elektronikus példányban [Kbt. 68. § (2)]. Az ajánlatot (az abban foglalt nyilatkozatokat) cégszerűen
aláírva kell benyújtani.
3) Ajánlathoz csatolni kell a következőket:
3.1. Felolvasólap [Kbt. 66. § (5)]
3.2. A megajánlott eszközöket tartalmazó árrészletező táblázat
3.3. A Kbt. 66. § (2) bek. szerint nyilatkozat
3.4. Ajánlattevő(k) 2004. évi XXXIV. törvény szerint besorolásáról szóló nyilatkozat [Kbt. 66. § (4)]
3.5. Alvállalkozókkal érintett részekről és már ismert alvállalkozókról, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő személyekről/szervezetekről szóló nyilatkozat [Kbt. 66. § (6), 65. § (7) bek.]
3.6. Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást
3.7. Ajánlattevő (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját/ cégkivonatát
vagy annak elérhetőségét (URL)/változásbejegyzés iratait (nemleges nyilatkozat is);
3.8. Valamennyi rész (I-IX. részek) esetében a szállítandó eszközökre vonatkozó műszaki ajánlatot
olyan részletességű leírással, amelyből megállapítható a műszaki követelményeknek való
megfelelés
4) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, kivéve a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat
[Kbt. 47. § (2)], nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén fordítás csatolandó
5) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56. § szerint történik
6) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71. § szerint történik. Ajánlatkérő jelen eljárás
tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését
7) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint
8) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében
meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevők alkalmassági feltételeit, azok
igazolását (Ajánlati felhívás III.1.2) és III.1.3) pont).
9) Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35. § (9)]
10) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok
irányadók.
11) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot Kbt. 75. §
(6)]
12) Ajánlatkérő által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316)
Fentiekre vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.4.3.1.)
Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.3.2) A II.2.7) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a teljesítési határidő: az I-II. és VIX. részek tekintetében szerződés aláírásától számított 90 nap, a III. rész tekintetében 180 nap, a
IV. rész tekintetében 60 nap azzal, hogy Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. A IX. rész tekintetében
Ajánlatkérő elvárása a két új kártya támogatása 2019. december 31. napjáig, mely támogatás
vállalására vonatkozóan az ajánlatban nyilatkozni kell.
VI.4.3.3) A II.2.4) pontban foglaltakkal összhangban a VI. rész tekintetében Ajánlattevő köteles
nyilatkozni a SAT KF elosztórendszer és a rögzítő egység tekintetében arra vonatkozóan, hogy
az általa megajánlott eszköz alkalmas a jövőbeni rendszerintegrálási feladatok ellátására (a
mérőeszköz vezérelhetőségének biztosítása; a funkciók, feladatok elérésnek támogatása és a
mérési eredmények kezelése, átadása tekintetében).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Nemzeti Sportközpontok (5760/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
Telefon: +36 14714298
E-mail: rkorpas@mnsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok/ (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1046
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dudás Györgyné
Telefon: +36 14714291
E-mail: dudas.gyorgyne@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49., I.
emelet 116. iroda

Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dudás Györgyné
Telefon: +36 14714291
E-mail: dudas.gyorgyne@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: a Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény kivitelezése átalánydíjas vállalkozási
szerződés alapján
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45212224-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
a Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény kivitelezése átalánydíjas vállalkozási szerződés
alapján
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre

legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: a Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény kivitelezése átalánydíjas vállalkozási
szerződés alapján
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45110000-1

További tárgyak:

45210000-2
45212200-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BUDAPEST, XIX. KER. PUSKÁS FERENC U. 1-3.,
HRSZ.: 168207
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az UEFA „Category 4” előírásainak megfelelő BOZSIK STADION kivitelezése, amely többek között az
alábbiakat foglalja magában:
BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK
Telek területe: 70111,00 m2
Beépített alapterület: 8208,00 m2
Hasznos alapterület: 7119 m2
Szintterületi mutató: 0,202 m2/m2
Bruttó szintterület: 14136 m2
Építménymagasság: 14,60 m
Kialakított zöldfelület: 23244 m2
Burkolt terület: 30463 m2
Ebből:
Térkőburkolat: 23725 m2
Beton gyeprács: 5827 m2
Murva: 992 m2
Játéktér területe: 10032 m2
Telken biztosított parkolószám : 537-20%=438db
Előregyártott vasbeton elemek: 1300 db
Acélszerkezet: 670 tonna
Monolit vasbeton szerkezet: 2700 m3
Beruházás rövid ismertetése:
A LÉTESÍTMÉNY FUNKCIÓJA
A stadion min. 8000 fő befogadására képes /UEFA Category 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának
megfelelően kialakított/, fedett lelátóból és az alatta tervezett szociális és szolgáltató egységekből, valamint
egy FSZ+3 emelet magas fejépületből áll.
A fejépületben a főfunkcióhoz szükséges sport - technológiai területek, VIP, VVIP és kiszolgáló helyiségek
funkcionálnak; a fejépület legfelső fedett, de oldalról részben nyitott szintjén a főkamera- és közvetítő
állások, valamint a gépészeti terasz kerül elhelyezésre. Az épített pályavilágításnak alkalmasnak kell lenni
HD minőségű közvetítésekhez.
A stadion beléptetési pontjai a szurkolók számára 2100 mm magas forgókapukon keresztül történik.
Ajánlatkérő a kiviteli tervdokumentációt rendelkezésre bocsátja, mely tartalmazza a stadionra vonatkozó
részletes feltételeket.
Egyéb kivitelezést befolyásoló körülmények:
A vendégszurkolók bejutását egy, a MÁV személyforgalmat lebonyolító vasúti pálya fölött építendő
acélszerkezet biztosítja majd. Ennek az építési területnek az átadását (vágányzár egyeztetése stb),
műszaki ellenőrzését, átadás-átvételét úgy kell szervezni, hogy abban a MÁV részéről bevonni szükséges
szereplőkkel való kapcsolattartást a Vállalkozó végzi a Megrendelő egyidejű tájékoztatásával és saját körben
gondoskodik a MÁV-nak is megfelelő előírások, próbák, tesztek, dokumentációk, engedélyek beszerzéséről.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. részszempont: Építésszervezési terv 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 480
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5: Ár: 1. Ajánlati ár - nettó vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül) (nettó Ft; 2. Építésszervezési terv
részei: 2.1 Építés technológiai terv; 2.2 Gépszükségleti terv; 2.3 Munkaerőterv; 2.4 A szerződés
teljesítéséhez szükséges főbb feladatok listájának és azok időigényének terve a kivitelezési munka során;
2.5 Munkamenetterv. A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös
ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó,alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
bármelyike fennáll.
2) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki az 1) pont szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik,
vagy akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok a jelen eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
1) Előzetes igazolás: Kbt. 69.§ (1) bek., ill. a 321/2015 Kr. 1.§ (1) és (7) bek. alapján az egységes
európai közbeszerzési dokumentummal (EKD), alátámasztó igazolások: Kbt. 69. § (4) bek. szerinti
felhívásra benyújtás.
2) Ajánlatkérő a 321/2015 Kr. 2.§ (3) bek. a) pontja alapján előírja, hogy az ajánlattevő az EKDban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira
nem támaszkodik. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában az ajánlattevő csak az EKD-t köteles benyújtani. Azon alvállalkozók

tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67.§ (4)
bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
3) A kizáró okok igazolására felhívott ajánlattevő a kizáró okok hiányát a 321/2015 Kr. 8. §, 10. §, 12.
§, 13. §,14. §, 15. §, 16. § -ának megfelelően köteles igazolni, ugyanakkor a 321/2015 Kr. 8. § ib),
továbbá a 10. § gb) pontja kapcsán a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a hatályos pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.
§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos fogalma az irányadó, a nyilatkozatot
ennek megfelelően kell megtenni.
A 321/2015 Kr. 26.§ (1) bek. a) pontja és a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlatkérő
előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés
követelményét, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv
XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét, valamint az említett
mellékletben foglalt bármely egyéb követelmény teljesítésének követelményét. A magyarországi
letelepedésű gazdasági szereplők tekintetében az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékben szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi. A nem magyarországi letelepedésű
gazdasági szereplőnek a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell csatolnia, a nem EU tagállamban
letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásának megfelelő
igazolást kell csatolnia. Előzetes igazolás: Kbt. 67. § (1),(3) bek., 321/2015 Kr. 1.§(1) és (7), 3. §.
4) Öntisztázás lehetősége: Kbt. 64. § (1)-(2) bek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás: Kbt. 69.§ (1) ill.
a 321/2015 Kr. 1.§ (1) az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EKD), alátámasztó
igazolások: Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra benyújtás. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására
csatolni szükséges az alábbiakat:
P1)
Kbt. 65.§ (1) a), 321/2015 Kr. 19.§ (1) b):csatolni kell az ajánlati felhívás feladását megelőző
3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga
előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, adatait az ajánlatkérő maga ellenőrzi.
Ha ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert
az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából
(magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének megfelelően.
P2)
Kbt. 65.§ (1) a), 321/2015 Kr. 19.§ (1) a): csatolni kell ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi
intézménye által kiállított, az ajánlati felhívás feladásának napján létező, és a vizsgált időszakban - a
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban -megszűnt pénzforgalmi számlájára
(vagy alszámlájára) vonatkozó nyilatkozatot az alábbi tartalommal: vezetett pénzforgalmi számla
száma, számlanyitás dátuma, volt-e a felhívás feladását megelőző 24 (huszonnégy) hónapban
bármelyik számlán egynél több alkalommal 30 (harminc) napot meghaladó sorba állítás. Külön
cégszerű nyilatkozat, amelyben megadja az ajánlati felhívás feladásának napján létező, és az addig
már megszűnt valamennyi pénzforgalmi számlaszámát és a számlát vezető pénzügyi intézményt,
továbbá a nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a felsorolt pénzforgalmi számlákon túl, más
pénzforgalmi számlával nem rendelkezik.
Sorbaállítás fogalmán ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.
törvény 2.§ 25. pontjában foglaltakat érti. Ajánlattevőnek kizárólag a cégkivonatban szereplő
számláiról kell nyilatkoznia.
P3) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia
kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző
három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (magasépítési
kivitelezési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól
függően, hogy ajánlattevő, mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek
az adatok rendelkezésre állnak.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű
másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése, továbbá a P1) és P3)
minimumkövetelmények esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében
foglaltak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben:
P1) Az adózott eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évben egynél többször negatív volt, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. §
(2) bekezdése alapján amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó általános forgalmi adó
nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 3,5 milliárd forintot.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik, cégkivonatban szereplő pénzforgalmi számláján
az ajánlati felhívás feladásának napjától - vagy ha a számlanyitás később történt a számlanyitás
napjától - visszafelé számított 24 (huszonnégy) hónapon belül 30 (harminc) napot meghaladó sorba
állítás fordult elő.
P3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nyilatkozata alapján az ajánlati
felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben
- a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három évben összesen nem érte el
a nettó 4,5 milliárd forintot,
- a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó - általános forgalmi
adó nélkül számított -árbevétele a három évben összesen nem érte el a nettó 3,5 milliárd forint
összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági előírásra irányadó
a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 21. § (2) és 24 § (2) bek. Ajánlatkérő
felhívjaazajánlattevők figyelmét,hogy a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 3.§-a alapján az ajánlatban
elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása az alkalmasság előzetes
igazolására.A Korm.rend. 2. § (5) bek. alapján ajánlatkérő előírja,hogy a formanyomtatványban
elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni.
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolni szükséges:
M1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja
alapján ajánlattevő ismertesse az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 8 év (96 hónap)
legjelentősebb építési beruházásait cégszerű nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
22. § (3)-(5) bek.-i szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.A referenciák kapcsán
ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (2a) bek. b) pontjában
foglaltakra.
A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a következő adatokat:
az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés kezdő és befejező időpontját (a sikeres
műszaki átadás-átvétel - év/hónap/nap szerint megjelölt - idejét) és helyét, az ellenszolgáltatás
összegét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
A cégszerű nyilatkozatban azt is szükséges feltüntetni, hogy ajánlattevő az egyes referenciákat
melyik alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében kívánja felhasználni, továbbá a
nyilatkozatban meg kell adni a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, és a referenciáról
információt adó személy nevét, beosztását és telefonszámát vagy e-mai címét.
Közhasználatú épület alatt az ajánlatkérő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontjában található előírásoknak megfelelő építmények közül az
alábbi funkciójúval bírókat fogadja el: múzeum, rendezvényközpont, művelődési központ, színház,
hangversenyterem, könyvtár, közigazgatási, igazságszolgáltatási vagy ügyészségi célú épület,
üzletközpont, szabadidőközpont, sportlétesítmény.
Magasépítési létesítmény alatt az ajánlatkérő olyan építményt ért, amely a terepszint feletti légtér
megváltoztatásával, beépítésével jön létre.
Bruttó szintterület alatt Ajánlatkérő az építmény összes beépített szintjének vízszintes vetületen
értelmezett területét érti.
Hasznos alapterület alatt Ajánlatkérő az OTÉK 1. számú melléklet 46. pontjában foglalt fogalmat érti.
M2) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 21. § (2) bek. b) pontja
alapján ajánlattevőnek be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket iskolai oklevél,
szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, adott esetben kamarai regisztráció igazolásának
benyújtásával.

Ajánlattevő nyertessége esetén az (A), (B), (C) pozíciókra bemutatott szakembereknek a
szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában és
rendelkezniük kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői jogosultsággal.Amennyiben
a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem
rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül,
melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.A
valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére
jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rend. 40. § és 41. §-aiban foglaltakra.
A műszaki,illetve szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű
másolatban is elegendő benyújtani.Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6),(7) és (11)
bek. is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben nem rendelkezik:
M1) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 8 évben (96 hónapban) teljesített (műszaki
átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 11 éven (132 hónapon) belül megkezdett alábbi referenciákkal:
(A) legalább 5000 (ötezer) m2 hasznos alapterületű közhasználatú épület kivitelezésére vonatkozó
referenciával,
(B) legalább 1 db olyan magasépítési létesítmény építése tárgyú (műszaki átadás-átvétellel lezárt)
referenciával, amely magasépítési létesítmény legalább 3500 fő befogadására alkalmas;
(C) legalább 1 db, olyan magasépítési létesítmény építése tárgyú (műszaki átadás-átvétellel
lezárt) referenciával, amely magasépítési létesítmény legalább 350 tonna acélszerkezet beépítést
tartalmazott.
Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható, illetve az egyes
referenciakövetelményeket [(A)-(C)] eltérő referenciamunkával is lehet igazolni.
Ajánlatkérő elfogadja az olyan referenciát is, amely esetében a műszaki átadás-átvétel teljes körűen
megtörtént, azonban a jótállási időszak még tart, valamint elfogadja a konzorciumi megállapodás
keretében teljesített referenciát is, amennyiben az alkalmassági minimumkövetelményként előírt
követelményeket az ajánlattevő, illetve a kapacitást nyújtó szervezet teljesítette.
M2) az alábbi szakemberekkel:
(A) 1 fő MV-É szakember, aki részt vett legalább egy db, min. 1500 m2, küzdőtér nélkül számított
hasznos szintterületű, fűtött épületrészt tartalmazó, sikeres átadás-átvétellel lezárt sportlétesítmény
beruházás megvalósításában;
(B) 1 fő MV- ÉG szakember, aki az előírt jogosultságnak megfelelő szakterületen legalább 36 hónap
gyakorlattal rendelkezik;
(C) 1 fő MV- ÉV szakember, aki az előírt jogosultságnak megfelelő szakterületen legalább 24 hónap
gyakorlattal rendelkezik;
(D) 1 fő, minőségmenedzsment vagy minőségügyi szakmérnök vagy minőségbiztosítási szakmérnök
végzettségű szakember, aki építőipari kivitelezések minőségirányításának vezetésében legalább 24
hónap gyakorlattal rendelkezik.
Az (A)-(D) szakember esetében elvárás a felsőfokú végzettség, továbbá az (A)-(C) szakember
esetén a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerinti
jogosultság, vagy azzal egyenértékű regisztráció (névjegyzékbe vétel). Építőipari kivitelezések
minőségirányítása alatt Ajánlatkérő a szakember azon tevékenységet érti, amely arra irányul, hogy
a kivitelezés kapcsán irányadó minőségirányítási rendszerek kiépítése, működtetése, irányítása a
jogszabályoknak és a szerződésben meghatározottaknak megfelelően történjen.
Több pozícióra ugyanaz a személy nem jelölhető, a szakemberek között az átfedés nem
megengedett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A nyertes ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának a szerződés teljesítése során rendelkezni kell:ISO9001,
MSZ28001 (OHSAS18001),és ISO14001 szerint tanúsítvánnyal,vagy ezekkel egyenértékű
tanúsítvánnyal,intézkedéssel.
Szerződést megerősítő biztosítékok:
- előleg-visszafizetési
- teljesítési
- jótállási
Részletek a szerződés tervezetben.
Jótállás 36 hónap.
Kötbérek: késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási és szerződésszegési.
Fizetési felt:
- 5% előleg igényelhető
- vállalkozási díj fizetése havi százalékos felmérés alapján
- végszámla 10%
A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:
a)2017. évi CL. törvény
b)2007. évi CXXVII. törvény
c)2011. évi CXCV. törvény
d)2013. évi V. törvény
e)2015. évi CXLIII. törvény
f)322/2015 (X. 30.) Korm.rend.
Az ajánlattétel,az elszámolás,valamint a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF),továbbá külön is felhívjuk
a figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm.rend. 32/B.§-ban foglalt rendelkezésekre.A részletes feltételeket a
közbesz.dok. tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: 1146 Budapest, Hermina út 49., I.
emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3)
bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek,
továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban
meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) 322/2015.(X.30.) Korm. rend. 26. § alapján all risk építési-szerelési biztosítás megkötése
követelmény 500 M Ft/év és 100 M Ft/kár összeg értékig.
2) Feltételes közbeszerzés a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján: projekt finanszírozásáról való döntés
folyamatban van. Ha a fedezet nem, vagy nem a szükséges mértékben fog rendelkezésre állni,
akkor az AK ezt egy olyan ellenőrzési körükön kívül eső, jövőbeli bizonytalan eseménynek tekinti,
amely miatt a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
3) A Közbeszerzési Dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges, adatlap az I/3)pontban
található címen érhető el.
4.) A Kbt. 71.§ (6) bekezdés szerinti esetben a hiánypótlás egy alkalommal biztosított.
5.) AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet csatolja a hiteles cégaláírási
nyilatkozat vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta vagy ezzel
egyenértékű dokumentum másolatát, továbbá AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési
eljárás esetén csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát.
6) Helyszíni bejárás időpontja: 2018. május 4. 10:00 óra. Találkozás helye: Budapest, XIX. Puskás
Ferenc u. 1-3. Hrsz. 1-3.
7.) AT csatolja a Kbt. 66. § (4)-(6) bekezdései szerinti nyilatkozatokat.
8.) Az árazott költségvetés és az Építésszervezési terv a Kbt. 3. § 37. pontja szerinti szakmai
ajánlatnak minősül. AK az öt alszemponton belül vizsgálati elemeket határozott meg, melynek
részletes feltételei a KD-ban találhatóak.
9.) Részajánlattétel kizárt. Az AT által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való
szerves kapcsolata, azok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők
miatt a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. A bontás területe és a bontási munkák
szervesen illeszkednek az építéshez, illetőleg a hozzáférések, munkaterületek, építési útvonalak
folyamatos biztosítása elengedhetetlen (organizáció). Nem lehetséges, hogy a megvalósítás több
egymástól független résztvevő kivitelezésében valósuljon meg. A munkák környezetre gyakorolt
esetleges negatív hatásai miatt elvárás, hogy a kárfelelősség egyértelműen tisztázott és biztosított
legyen. Pénzügyileg releváns, hogy egy kivitelező esetében biztosítható a költségminimumra

törekvés a megbízható minőségbiztosítás mellett, ami további esetleges műszaki kockázatokat is
redukál, adott esetben pedig ki is zár.
10.) Ajánlati biztosíték nincs.
11.) A III.1.2 és III.1.3 pontban előírt alkalmassági igazolásokat csak a Kbt. 69. § szerinti AK
felhívásra kell csatolni. AK dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a
Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint jár el.
12.) FAKSZ: dr. Kiss László (00172), e-mail: kiss.laszlo@bmsk.hu
13.) A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (7) és 24. § (1) bekezdése alapján azokban az
esetekben, amelyekben a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott
minősített AT jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített AT elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét,
illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a
letelepedési helye szerinti, az elismert AT hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék
szerinti igazolást is elfogadja AK.
14.) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
15.) Csatolni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján a nyilatkozat eredeti példányát. Iratjegyzék a KD
V. fejezetében van.
16) Pontszámtartomány: 0-10 pont. Módszer: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2.
részszempont és alszempontjai: pontkiosztás és egyenes arányosítás.
17) AK. ajánlatkérő, AT: ajánlattevő, KD: közbeszerzési dokumentumok
18) AK szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Nemzeti Sportközpontok (6307/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
Telefon: +36 14714129
E-mail: rkorpas@mnsk.hu
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
Telefon: +36 14714159
E-mail: markek.viktor@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em.
117. sz. iroda

Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
Telefon: +36 14714159
E-mail: markek.viktor@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KEREPESI ÚTI SPORTPARK FEJLESZTÉSE MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
LÉTESÍTMÉNYEK KIVITELEZÉSE
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
KEREPESI ÚTI SPORTPARK FEJLESZTÉSE MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES LÉTESÍTMÉNYEK
KIVITELEZÉSE.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre

legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: KEREPESI ÚTI SPORTPARK FEJLESZTÉSE MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
LÉTESÍTMÉNYEK KIVITELEZÉSE
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45211350-7
45212000-6
45212200-8
45212225-9
45223300-9
92610000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest VIII., Kerepesi út és Salgótarjáni út által
közrezárt tömb, a Kerepesi út és a Fiumei úti sírkert gazdasági tartalékterülete (kivett lakóház, udvar,
gazdasági épület) között.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kerepesi úti Sportpark a 2019. évben Budapesten megrendezésre kerülő Maccabi Játékok (Esemény)
központi helyszíne lesz, majd az Eseményt követő utóhasznosítás révén egyszerre szolgálja több sportág
edzés- és versenylehetőségeit, különféle sportágak utánpótlás-nevelését.
A 2019. évi Maccabi Európa Játékok időpontja 2019. július 29. - augusztus 7.
A Kerepesi úti Sportpark legfőbb funkcionális egységei több épületben lesznek elhelyezve.
A épület: parkoló, kávézó, lobby, sportszállás, gyakorlóterem, irodák
- nettó szintterület 3460 m2 + fedett-nyitott 406 m2
B épület: Multifunkcionális csarnok a kiegészítő területekkel
- nettó szintterület 14843 m2 + fedett-nyitott 2174 m2
- acélszerkezet 608 tonna
- sportpadló fogadására alkalmas aljzat 1329+3960=5289 m2
C épület: Sportcsarnok a kiegészítő területekkel
- nettó szintterület 10395 m2 + fedett-nyitott 981 m2
- acélszerkezet 405 tonna
- elemes sportparketta burkolat 2112 m2
- rugalmas sport burkolat 1056 m2
D épület: gazdasági funkció
- nettó szintterület 113 m2
G plató: az A és B épületet összekötő bejárati közösségi tér alatta fedett parkolóval
- fedett-nyitott 2880 m2
H kültéri lépcsők
- 4 db
K kémény: a meglevő kémény megmarad
T kültéri területek szabadtéri pályák, pihenőterület, zöldfelületek, parkolók, utak, közművek:
- I. Centerpálya: 105,6x68,6m=7245m2 élőfüves, MLSZ Infrastruktúra szabályzat szerinti F kategóriás
sportpálya építése 1495 m2 műfüves kifutóval
- II. pálya: Élőfüves pályaszerkezet nettó játéktér 105x68, bruttó játéktér 111x72=7992 m2
- III. pálya: Műfüves pályaszerkezet nettó játéktér 105x68, bruttó játéktér 111x72=7992 m2
- Műfüves pálya építése nettó 20x40m bruttó, 24x44m=1056 m2
- A telken biztosított parkolóhelyek száma: 800 db.
Összes nettó fedett-nyitott terek nélkül 28813,73 m2
Összes nettó fedett-nyitott 6441,84 m2

Összes nettó (fedett-nyitott terekkel együtt) 35255,57 m2
Opciók:
E és F jelű gyalogos hidak
- fedett-nyitott 285,31 m2
- acélszerkezet 56 tonna
Medence
- 25x12 m2 vízfelület
I. Ütem: az Esemény megrendezéséhez szükséges létesítmények kivitelezése, a használatbavételi engedély
megszerzése, úgy, hogy 2019. július 1. napjától biztosítani szükséges az Esemény megrendezéséhez
szükséges bel- és kültéri sportpályák, valamint egyéb ideiglenes építmények, vagy eszközök telepítéséhez
szükséges helyet és infrastruktúrát
Teljesítési határidő: 2019. július 15.
II. Ütem: az Esemény alatt a létrehozott teljes infrastruktúra műszaki üzemeltetési, működtetési feladatainak
ellátása az Esemény lebonyolításában okozott zavar, a használat bárminemű korlátozása nélkül, ideértve az
Esemény alatt a zavartalan lebonyolításhoz szükséges műszaki ügyelet biztosítását is.
Időszak: 2019. július 16. napjától- 2019. augusztus 23. napjáig
III. Ütem: az Esemény lezajlását követően a terület átépítése, illetve továbbépítése az Esemény utáni
utóhasznosítási állapotra, a használatbavételi engedély megszerzése.
Teljesítési határidő: 2019. december 15.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 5
2 Ajánlattevő rendelkezik -e olyan szakemberrel, aki 11.000 m2 alapterületű épület kivitelezésének
és/vagy felújításának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
3 Ajánlattevő rendelkezik -e olyan projektvezetővel, aki sportlétesítmény kivitelezésének
irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 505
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciók:
Opció 1:
E és F jelű gyalogos hidak
- fedett-nyitott 285,31 m2
- acélszerkezet 56 tonna
Opció 2:
Medence
- 25x12 m2 vízfelület

Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt az opció megrendelésére az alábbi szabályok szerint:
Amennyiben Ajánlatkérő az opciót (bármely opciós tételt) legkésőbb az Első teljesítési fázisra
vonatkozó Beruházás Befejezése időpontjától visszafelé számított 120 (százhúsz) naptári napon
belül lehív (eddig az időpontig írásban közli a nyertes ajánlattevővel, hogy igényt tart az adott
opcionális feladatok Vállalkozó általi elvégzésére), úgy a lehívott opciós tételeket az Első teljesítési
fázisra vonatkozó Beruházás befejezése időpontjáig köteles a nyertes ajánlattevő megvalósítani.
Ajánlatkérő az előző mondatban hivatkozott határidőn túl is lehívhat bármely opciót, ez esetben a
hivatkozott határidő után lehívott opciós tételeket a Harmadik teljesítési fázisra vonatkozó Beruházás
Befejezése időpontjáig köteles a nyertes ajánlattevő megvalósítani. Az opciós tételek lehívásának
végső (jogvesztő) határideje a Harmadik teljesítési fázisra vonatkozó Beruházás Befejezése
időpontjától visszafelé számított 120 (százhúsz) naptári nap, ezt követően opciós megrendelés nem
adható le.
A gazdasági, műszaki és minőségi, ill. a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata
során AK megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető
össze a gazdasági ésszerűséggel. A vizsgálat során kiemelkedő szempont volt a nemzetközi
kötelezettségvállalással rögzített, 2019. júliusi időpont, ami az európai régión túlmutató közvélemény
figyelme által kísért megnyitó esemény időpontja. Erre a határidőre csak valamennyi megépítendő
épülettel kapcsolatos párhuzamos tevékenység mellett befejezhető a feladat, ugyanakkor az építési
terület speciális adottsága - vagyis a terület közterületről történő megközelítésének szűkössége - a
párhuzamos munkavégzést kizárja.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges, adatlap az I.3) pontban található
címen érhető el.
2) II.2.7) A munkanapokban megjelölt teljesítési határidő: 505 naptári napban értendő!
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2)
bek. vagy Kbt. 63.§ (1) bek. foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm. r.) 1-16. § (kiv. a 8.§ ib) és 10.§
gb) pontok) rendelkezései szerint kell igazolni
Az ajánlatban benyújtandó iratok (321/2015 Korm. r. 1. § és 3. § -a)
AT, az alkalmasság igazolásában részvevő más szervezet az ajánlatban köteles a kizáró okok fenn
nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dok-ba (továbbiakban: ESPD) foglalt
nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67.§ (1) bek.)
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel
meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt.
67.§ (1) bek. szerinti nyilatkozatot. (Kbt. 67.§ (3) bek.)
A Kbt. 67.§ (4) bek. alapján az AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt.
Amennyiben igen, a 321/2015. Korm. r. 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
AK felhívására (Kbt. 69.§ (4) bek) benyújtandó iratok:
AT-nek 321/2015. Korm. r. 8.§-16.§ (kiv. a 8. § ib és 10. § gb) pontok) szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben, valamint a Kbt. 63. § -ában meghatározott kizáró okok
hatálya alá.
A Kbt. 62 § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi LIII. Törvény (Pénzmos. tv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát

képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot kell benyújtani. Ha AT-nek nincs a Pénzmos. tv. 3. § 38. pont
a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dok.-at egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
AK a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági
szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.)
szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett
AT esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az AK ellenőrzi a céginformációs szolgálattól
ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, az
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, Nem Magyarországon
letelepedett AT esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében
felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani.
A 321/2015. Korm. r. 1.§ (1) bek. alapján az AT-nek az ajánlatának benyújtásakor az ESPD
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az AK által előírt
alkalmassági követelményeknek. AK a 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján
elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az
ESPD-ben feltüntetni.
Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az AK Kbt. 69.§(4) bek. szerinti felhívásra kell
benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: III.1.2.1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell a 321/2015. Korm. r. 1. § és a 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladásának napját (jelen felhívás VI.5. pont) közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évre vonatkozóan, közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó - az általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
III.1.2.2. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. Korm. r. 1. § és a 19. § (1) bekezdés c)
pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját (jelen felhívás VI.5. pont) közvetlenül megelőző
három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan - az általános forgalmi adó nélkül
számított - teljes árbevételéről, - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a (III.1.2.1, valamint III.1.2.2.) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás
kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá a Kbt. 65. § (8)
bekezdés alapján a Ptk. 6:419. § -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): III.1.2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan
közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított -

árbevétele összesen nem éri el 10.000.000.000 forintot. Az újonnan piacra lépő szervezetnek is a
fent meghatározottaknak kell megfelelniük.
III.1.2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan az - általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele összesen nem éri el 12.000.000.000 forintot. Az újonnan piacra lépő szervezetnek
is a fent meghatározottaknak kell megfelelniük.
Ajánlatkérő 321/2015. Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű
nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban (IV. rész) feltüntetni.
Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk
az alkalmassági követelmények (III.1.2.1.-2.) pontban előírt igazolásait.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: III.1.3.1. 321/2015 Korm. r. 21. § (2)
bek a) pontja alapján, a 22. § (3) bek.ben meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által
kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző (lásd VI.5. pontjában) 5 évben teljesített építési
beruházásra vonatkozó referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. A 321/2015 Korm.
r. (2a) bek. a) pontja alapján AK a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven
belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe
III.1.3.2. 321/2015. Korm. r. 21. § (2) bek. c) pontja alapján a minőségbiztosítási rendszer bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi az aj.tételi határidő lejártakor érvényes,
a közbeszerzés tárgyára (magasépítési tevékenység) vonatkozó tanúsítványát (ISO 9001) v.
321/2015. Korm. r. 24. § (3) bek. szerinti ezzel egyenértékű az aj.tételi határidő lejártakor érvényes
tanúsítványt ill. az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait másolatban
III.1.3.3. 321/2015. Korm. r. 21. § (2) bek. f) pontja alapján magasépítési tevékenységre érvényes
ISO 14001, az aj.tételi határidő lejártakor érvényes tanúsítványt v. 321/2015. Korm. r. 24. § (4) bek.
szerinti ezzel egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszer meglétét igazoló, az aj.tételi határidő
lejártakor érvényes tanúsítványt v. az ezzel egyenértékű környezetvédelmi intézkedéseket egyéb
bizonyítékainak leírását másolatban
III.1.3.4. 321/2015. Korm. r. 21. § (2) bek. j) pontja alapján magasépítési tevékenységre érvényes
BS OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001:2007), az aj.tételi határidő lejártakor érvényes tanúsítványt v.
321/2015. Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű munkahelyi egészségvédelem
és biztonsági irányítás rendszer (MEBIR) meglétét igazoló, az aj.tételi határidő lejártakor érvényes
tanúsítványt v. az ezzel egyenértékű munkahelyi egészségvédelemi és biztonsági irányítási
intézkedéseket egyéb bizonyítékainak leírását másolatban
III.1.3.5. 321/2015 Korm. r. 21. § (2) bek.s b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek megnevezését, képzettségük/végzettségük, és szakmai tapasztalatuk ismertetését az
alábbi dokumentumok egyszerű másolatának benyújtásával:
• AT nyilatkozata, melyben felsorolásra kerül a teljesítésbe bevonni kívánt vezetők és szakemberek
neve, képzettsége, továbbá annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert
bevonni kívánja
• a szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz, melynek
tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat az
alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal, így különösen adott
szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését (olyan részletezettséggel,
amelyből a szerzett gyakorlat megléte megállapítható legyen), a tevékenység idejét, valamint az
aj.tétel időpontjában annak a személynek/gazdasági szereplőnek a megjelölését, akivel az adott
szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll (annak
érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (AT szakembere
vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható
legyen). AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. AK felhívja AT figyelmét, hogy
az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak
• az adott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentum
másolatát
• az adott szakember arra vonatkozó nyilatk., hogy az előírt szakmai tapasztalattal rendelkezik,
• az adott szakember rendelk. állási nyilatk., melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni, közreműködik a
szerződés teljesítésében az adott pozícióban és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés
időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból
akadályozná.

Folytatás VI.3.4.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére,
III.1.3.1.1. Ha AT nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben - a 321/2015.
Korm. r. 21. § (2a) bek a) pontjára figyelemmel - legfeljebb 2 db szerződésből teljesített, 13.500 m2
nettó alapterületen végzett új magasépítési beruházás megvalósítására vonatkozó referenciával.
III.1.3.1.2. Ha AT nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben - a 321/2015.
Korm. r. 21. § (2a) bek a) pontjára figyelemmel - legfeljebb 2 db szerződésből teljesített, olyan
magasépítési beruházás megvalósítására vonatkozó referenciával, amely során legalább 500 tonna
acélszerkezet került beépítésre.
III.1.3.1.3. Ha AT nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben - a 321/2015.
Korm. r. 21. § (2a) bek a) pontjára figyelemmel - legfeljebb 2 db szerződésből teljesített legalább 250
parkolóhely létesítésére vonatkozó referenciával.
III.1.3.1.4. Ha AT nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben - a 321/2015.
Korm. r. 21. § (2a) bek a) pontjára figyelemmel - legfeljebb 2 db szerződésből teljesített, legalább
4000 m2, sportburkolat és/vagy sportpadló fogadására alkalmas ajzat építésére vonatkozó
referenciával.
III.1.3.1.5. Ha AT nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben - a 321/2015.
Korm. r. 21. § (2a) bek a) pontjára figyelemmel - legfeljebb 2 db szerződésből teljesített nettó 5.990
m2 területen épített élő és/vagy műfüves sport pálya kialakításra irányuló referenciával
III.1.3.1.6. Ha AT nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben - a 321/2015.
Korm. r. 21. § (2a) bek a) pontjára figyelemmel - teljesített, 1 db az MLSZ Infrastruktúra Szabályzat
3. § A labdarúgó nagypályák osztályba sorolása szerinti I. vagy II. vagy III. osztályú sportpálya
kialakításra vonatkozó referenciával,
III.1.3.2. Ha AT nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiállított,
a közbeszerzés tárgyára (magasépítési tevékenység) vonatkozó az aj.tételi határidő lejártakor
érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal (ISO 9001) v. 321/2015. Korm. r. 24. § (3) bekezdése
szerinti ezzel egyenértékű az aj.tételi határidő lejártakor érvényes tanúsítvánnyal illetve az
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
III.1.3.3. Ha AT nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiállított,
magasépítési tevékenységre vonatkozó, az aj.tételi határidő lejártakor érvényes környezetvédelmi
tanúsítvánnyal (ISO 14001) v. 321/2015. Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű
az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítvánnyal illetve az egyenértékű környezetvédelmi
intézkedések egyéb bizonyítékaival.
III.1.3.4. Ha AT nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiállított,
a közbeszerzés tárgyára (magasépítési tevékenység) vonatkozó az aj.tételi határidő lejártakor
érvényes munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítás rendszer (MEBIR) tanúsítvánnyal
(BS OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001:2007)) v. 321/2015. Korm. r. 24. § (3) bekezdése szerinti
ezzel egyenértékű az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítvánnyal illetve az egyenértékű
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
Folytatás VI.3.4. pont
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK a teljes tartalékkeret nélküli, nettó ajánlati ár 10%-ának megfelelő összegű előleget biztosít. AT Közbesz.
dokumentumban meghat. szerint jogosult számlázni.
AK az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon
belül egyenlíti ki AT bankszámlájára történő banki átutalással, a 322/2015 Korm. rendelet 32/A-32/B §-a
alapján.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme:HUF
Teljesítési biztosíték: ÁFA és Tartalékkeret nélküli ellenszolgáltatás (Vállalkozói díj) 2%-a.
Jólteljesítési biztosíték: mértéke: ÁFA és Tartalékkeret nélküli ellenszolgáltatás (Vállalkozói díj) 3%-a, 12
hónap után 2 %-ra csökken.

Jótállás: min 12 hónap, max AT ajánlata szerint, amely a Harmadik teljesítési fázis szerződésszerű műszaki
átadás-átvételének lezárásától kezdődik.
A fizetési felt. és a szerz. bizt. mellékköt. (késedelmi-, hibás teljesítési-, és meghiúsulási kötbér) részletes
szabályait Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: BMSK Beruházási, Műszaki,
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
1146 Budapest, Hermina út 49. I. emeleti tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A hiánypótlás lehetősége a Kbt.71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a
hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba
és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, AK nem rendel el újabb
hiánypótlást.
2) Az ajánlati felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb!
3) AK kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös
AT-nek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban
részletezett minimális tartalommal.
4) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 25.000.000
HUF.Az ajánlati biztosíték teljesítésének és igazolásának módját a további közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
5) AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit),
amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66.§ (6) bek. a)-b)
pontok.
6) A Kbt. 66.§(2)bek.ben foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett
nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a
kért ellenszolgáltatásra. A Kbt. 66.§(2)bek. szerinti nyilatkozatot eredetiben benyújtani.
7) Ha az AK a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is
meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
8) AK a Kbt. 47.§(2)bek. alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban
előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást. Ez alól
kivételt képez a Kbt.66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.
9) AK alkalmazza a Kbt.81.§(4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
10) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 1 milliárd Ft/esemény 2 milliárd Ft/év. Tárgya: építésiszerelési felelősségbiztosítás.
11) AK tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2 )bek. e) pontját.
12) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar.
13) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek AT-t terhelik.
14) Irányadó idő: Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő
(CET)
15) Értékeli részszempontonként adható pontszám: 0-100 pont. Jótállás résszempont: arányosítás.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakember részszempontok (igen/nem) résszempont: pontozás,
Ajánlati ár részszempont: fordított arányosítás közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
16) Ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától (IV.2.6) pont.
17) A Kbt. 53.§(6)bek. alapján jelen eljárás feltételes közbeszerzési eljárásként kerül megindításra.
18) A szerződés hatálybalépése kapcsán AK felhívja a figyelmet
320/2015.Korm.rend.13.§(2)bek.ben foglaltakra.
19) Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László,
lajstromszám: 00172
20) A II.2.5) pont kiegészítése:
2. minőségi kritérium: Ajánlattevő rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1
fő állandó munkatárs szakemberrel, aki 11.000 m2 alapterületű épület kivitelezésének és/vagy
felújításának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)
3. minőségi kritérium: Ajánlattevő rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő
állandó munkatárs projektvezetővel, aki sportlétesítmény kivitelezésének irányításában szerzett
tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)
Ajánlati ár: Ajánlati ár (tartalékkerettel növelt összeg-nettó HUF) Súlyszám: 69

Opció 1. ajánlati ára (nettó HUF) Súlyszám: 0,5
Opció 2. ajánlati ára (nettó HUF) Súlyszám: 0,5
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
1) Folytatás III.1.3. pont:
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet
ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során
ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
AK felhívja az AT figyelmét, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése szakemberek - azok végzettségére,
képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, a releváns szakmai tapasztalatot
igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő
csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben
részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra
szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági
követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
A szakember követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az
adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés,
szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
321/2015. Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az
alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV.
rész) feltüntetni.
Gazdasági szereplőnek az AK Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmények (III.1.3.1.-III.1.3.5.) pontban előírt igazolásait.
2) Folytatás III.1.3. pont:
III.1.3.5. Ha AT nem rendelkezik

• min. 1 fő a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet
(továbbiakban 266/2013 Korm. r.) 1. rész 2. pontja „Építési szakterület” MV-É kategóriájú felelős
műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel
rendelkező szakemberrel, aki min. 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik
• min. 1 fő a 266/2013 Korm. r. 2. rész 3. pontja „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG
kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki min. 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik
• min. 1 fő a 266/2013 Korm. r. 2. rész 5. pontja „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV
kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki min. 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik
• min. 1 fő környezetvédelmi szakmérnök végzettségű szakemberrel, aki min. 36 hónap szakmai
gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember legfeljebb két pozícióra jelölhető.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (5800/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
Hivatalos név: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK16023
Postai cím: Batthyány u. út 132.
Város: Polgárdi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8154
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bittmann Lilla
Telefon: +36 22576194
E-mail: bittmann.lilla@kdv.hu
Fax: +36 22576195
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kdv.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kdv.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.eszker.eu/nemzeti-fejlesztesi-programiroda/ (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ész-Ker Zrt. (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Pintér Kristóf (FAKSZ - lajstromszám: 00936)

Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eszker.eu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.eszker.eu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ész-Ker Zrt. (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Pintér Kristóf (FAKSZ - lajstromszám: 00936)
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eszker.eu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.eszker.eu/
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer”
elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő
edények beszerzése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34928480-6

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű
KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő
edények beszerzése.
II.2.14. pont folyt.: AK a műszaki feltételrendszert, követelményeket úgy alakította ki, hogy az a versenyt
megfelelően biztosítja a mellett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból ésszerűtlen
lenne. AK a vizsgálata során megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazdasági
műszaki szempontból költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre való szétbontás nélkül, egységes
koordinációval. AK szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő és esetlegesen érvényesítendő
jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása ekként ésszerű, azon
túlmenően, hogy költséghatékonyabbá válik a beszerzés.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer”
elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő
edények beszerzése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34928480-6

További tárgyak:

39221260-7
44613800-8
44613700-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő működési területe, az Ajánlati
Dokumentációban meghatározott helyszínek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási
időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére
finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások
lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Rendszer” elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt
(továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges alábbi hulladékgyűjtő edények
beszerzése az alábbi mennyiségben:
Tétel Megnevezés Mennyiség
(db)
1. 5 m3-es szimmetrikus nyitott konténer DIN 30720 szabvány szerint ponyvával 24
2. 7 m3-es nyitott konténer DIN 30720 szabvány szerint 10

3. 7 m3-es nyitott szimmetrikus konténer DIN 30720 szabvány szerint ponyvával 24
4. 10 m3-es nyitott, görgős konténer DIN 30722 szabvány szerint raschel hálóval 23
5. 20 m3-es görgős nyitott multiliftes konténer DIN 30722 szabvány szerint 10
6. 30 m3-es görgős nyitott multiliftes konténer DIN 30722 szabvány szerint 10
7. 32 m3-es görgős nyitott multiliftes konténer DIN 30722 szabvány szerint 24
8. 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint 231 000
9. 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint 2 000
10. 1100 literes lapos fedelű műanyag hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 840-2 szabvány szerint (sárga) 1
000
11. 1100 literes lapos fedelű műanyag hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 840-2 szabvány szerint (kék) 1 000
12. 1100 literes, kerekes, műanyag, lapos fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 840-2 szabvány
szerint 32
13. 1100 literes, kerekes, műanyag, lapos fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 840-2 szabvány
szerint 24
14. 1500 literes daruzható alsóürítésű műanyag szelektív hulladékgyűjtő konténer 150
15. 20 lábas veszélyes hulladéktároló kármentővel 8
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a
nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok
részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való
hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kr.
46. § (3) bekezdés alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Minőségi vállalások 30
2 2.1.120L hulladékgy. edények az MSZ EN 840-1 szabvány elvárásain túlmenően, a min. 2 tartó
borda mellett min. 2 támasztó bordával is rendelkeznek (igen/nem) 10
3 2.2.120L hulladékgy. edények a min elváráson (az edény saját töm azaz az
edénytest,fedél,tengely,kerekek együttes töm. min. 7kg) túlmenően csak az edénytest és fedél
együttes töm. eléri a 7kg-ot (i/n) 10
4 2.3. 240L hulladékgy. edények a min elváráson (az edény saját töm azaz az edénytest, fedél,
tengely, kerekek együttes töm min 10kg) túlmenően csak az edénytest és fedél együttes töm eléri a
10kg (i/n) 10
5 3. Jótállás időtartama (hóban) (12 hó érvényességi küszöbnek minősülő megajánláson felüli
mérték, akként, hogy a max. 36 hó többlet megajánláson felüli megajánlást AK többlet pontszámmal
nem értékeli) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer”
KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra,
hogy a közbeszerzés tárgyát képező azonos felhasználásra szánt áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális
egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági
szempontból nem lenne ésszerű. Folytatás: AF.II.1.4.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok
bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a
Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok
között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban
EEKD) kitöltött és megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt példányának
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
(ajánlattevőnek) a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya
alá. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást (Kr.13.§), illetve nemleges tartalom esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bekezdése alapján
az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon
alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4)
szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (Kr.) 1.§
(1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban
az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott
EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban
meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az
alkalmassági követelmények előzetes igazolása során előírja a részletes információk megadását az
EEKD IV. részében.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel
az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a felhívás feladásának

napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a
számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak, az alábbi minimális tartalommal:
a pénzforgalmi számla (számlák) száma; a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának
időpontja(i); a pénzforgalmi számláján (számláin) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző
24 hónapban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a
sorban állás szóhasználatot is elfogadja).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a
vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.
P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja
a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés
tárgyából (hulladékgyűjtő edényzet - konténer és/vagy műanyag hulladékgyűjtő edény - szállítása)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó
3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése
óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt
minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetekre az
igazolással kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben
P.1. a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban bármelyik pénzforgalmi számláján 15
naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P.2. a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a
közbeszerzés tárgyából (hulladékgyűjtő edényzet - konténer és/vagy műanyag hulladékgyűjtő edény
- szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el
legalább a 1.500.000.000 HUF összeget.
A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1.
pont szerinti követelmények).
A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65.§ (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt.67.§(1)bek és a 321/2015
(X.30.) Korm.rendelet(Kr)1.§(1)alapján az ajánlattevőnek(AT) az ajánlatában a Kbt.II. Része szerint
megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között
rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
AK a Kr.2.§(5) bek alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során előírja a
részletes információk megadását az EEKD IV. részében. A Kr.3.§(3)bek alapján közös ajánlattétel
esetén a közös AK mindegyike külön EEKD-t nyújt be.
Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt.67.§(3)bek alapján az ajánlatban az egységes európai
dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a
Kr.3.§(2)bek foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e
szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az

előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést.
A Kbt.69.§(4)-(7) alapján az ig.-ok benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges
igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M.1.A Kbt.65.§(4)bek. és a Kr.21.§(1)bek.a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától
visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az
előírásoknak megfelelően teljesített közbeszerzés tárgyára vonatkozó szállításainak (hulladékgyűjtő
edényzet-konténer és/vagy műanyag hulladékgyűjtő edény-szállítása) ismertetése.
A Kr.21.§(1a)bek. alapján AK felhívja a figyelmet, hogy három év teljesítéseinek igazolását írta elő,
melynek értelmében az AK a vizsgált időszak alatt befejezett (AK a teljesítés ideje alatt a sikeres
átadás-átvételt érti), de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A
Kr.22.§(1)bek.a)-b) pontja alapján
Az igazolás, ill nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező
ideje (év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a korábbi
teljesítés tekintetében a szerződést kötő másik fél részéről érdemi felvilágosítást adó személy
neve, elérhetősége, a szállítás tárgya és mennyisége,nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, ill igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények! Amennyiben az AT a ref.-t konzorciumban teljesítette, AK kizárólag a
ref.munkának az AT által elvégzett részét veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata
során. AK felhívja a figyelmet a Kbt.140.§(9)bek.
(bővebben a közbeszerzési dokumentumokban)
M.2.A Kbt.65.§(4)bek. és a Kr.21.§(1)bek.i) pontja alapján AT csatoljon olyan, elismert (bármely
nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy
a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel
bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.
M.3.A Kbt.65.§(4)bek. és a 321/2015.(X. 30.)K.r.21.§(1)bek.h) pontja alapján AT csatolja a 8-14.
tételek mintapéldányát (mpld.), az alábbiak szerint:
-a leadott mpld-oknak meg kell egyezniük az AT szakmai ajánlatában megajánlott pontos típusokkal,
-a mpld. színét AT jogosult megválasztani,
-valamennyi mpld.-on fel kell tüntetni a termék pontos típusát oly módon, hogy az könnyen ne legyen
eltávolítható,
-AT nevét AT-k nem tüntethetik fel a mpld.-on,
-a mpld.-on az EU társfinanszírozásával történt beszerzésre vonatkozó matrica feltüntetése nem
szükséges, azonban a további műszaki leírásban (AD.II.) foglalt előírásokat meg kell tartani.
AK felhívja a figyelmet a Kr.24.§(1)bek foglaltakra
Irányadó a Kbt.65.§(6)-(7),(9) és(11)bek. és a Kbt.69.§(11)bek is
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, befejezett (több szerződéssel is teljesíthető), alábbi referenciamunká(kk)val:
Legalább
- 120 és/vagy 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 130 000 db
szállítására vonatkozó referenciá(kk)val; és
- 1100 literes műanyag hulladékgyűjtő konténerek esetében összesen legalább 1 500 db szállítására
vonatkozó referenciá(kk)val; és
- minimum 20 m3-es (azaz 20m3-es vagy annál nagyobb űrtartalmú) fém konténer esetében
összesen legalább 30 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val;
azzal, hogy legfeljebb két szerződés keretében a fenti bármelyik űrtartalom szerinti edényzetből
(120 literes és/vagy 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edény és/vagy 1100 literes műanyag
hulladékgyűjtő edény és/vagy minimum 20 m3-es fém konténer) sor került legalább 130 000 db
mennyiség (a különböző eszközök száma összeadódik) leszállítására.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül
teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó
befejezési időpontja, erre az időszakra esik (Kr. 22. § (4) bekezdés).
M/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha a megajánlott termékek nem rendelkeznek az adott termékre
vonatkoztatható tanúsítvánnyal, leírásoknak, szabványoknak való megfeleléssel az alábbiak szerint:
M/2.1) az 1-3. tétel tekintetében DIN 30720
a 4-7. tétel tekintetében DIN 30722
a 8-9. tétel tekintetében: MSZ EN 840-1 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1;
a 10-13. tétel tekintetében: MSZ EN 840-2 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1;

európai szabványnak megfelelő - vagy azzal egyenértékű - tanúsítvány(okk)al.
M/2.2) a 8-13. tétel tekintetében: GS (megvizsgált minőség) - vagy azzal egyenértékű -tanúsítással.
M.3. Alkalmatlan az AT, ha a 8-14. tételek tekintetében megajánlott termékek bármely mintapéldánya
nem biztosítja, hogy az adott termék a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt
szakmai követelményeknek megfelel. AK a szakmai bírálat során a mintaedények alapján azt
vizsgálja, hogy a termékek a műszaki specifikációban leírt valamennyi követelménynek megfelelneke. AK ezen bírálatról ellenőrzési adatlapot vesz fel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: alapja a késedelmes teljesítéssel érintett egyes áruk (eszközök) nettó vételára, mértéke
a késedelem minden naptári napja után napi 1,5 % a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a
megajánlott teljes nettó vételár 30 %-a.
- Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett egyes áru (eszköz) szerinti nettó vételár 30%-a.
- Teljesítési biztosíték (nettó vételár 2 %-ának megfelelő összeg).
- Jótállás: az adott áru leszállításától és annak átvételétől (azaz résztelj figyelembe vételével) számított min.
12 hó, az AT megajánlása szerint.
Előleg igényelhető: max. 50%%+ÁFA
Ajánlatkérő az előleg fizetését a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és a folyósított előleg
különbözetére jutó támogatás összege vonatkozásában előleg-visszafizetési biztosíték adáshoz köti.
Részszáml.: igen, össz. max. 10 darab (rész)számla
A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF.
A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: Ptk. 6:130.§ (1)-(2), Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., 272/2014. Kr.
Utófin
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Hely:ÉSZ-KER Zrt.
1026 Budapest, Pasaréti út 83., (BBT Irodaház) III. emelet Tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A jogosultak a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései
alapján.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.
2) 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés: Az alkalmassági feltételek szigorúbbak
3) A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra
irányuló igényt (támogatási szerz. -módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK tájékoztatja
AT-t, hogy ha a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá, ekként is a releváns a Támogatási
Szerződés (TSZ) mód-ot vagy vált.bej. el nem fogadását, olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK
a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53.
§ (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz.
pénzügyi fedezetét biztosító TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált.bej. nem kerül elfogadásra
és ennek okán a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Jelen feltételek szerz. hatályba
lépésének felfüggesztő feltétele.
4) Értékelés módsz. - legjobb ár-érték arány: AK a 3. r.sz. (jótállás) esetében KH útmutatója (KÉ
2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklete A. 1. bb) pont szerinti egyenes
arányosítás módszere, a 2. r.sz. (minőségi vállalások) esetében KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147.
szám) 1. számú melléklete B. 1. a pontozás módszere, valamint az útmutató 1. számú melléklete
A 1. bb) pont szerinti egyenes arányosítás módszere együttes alkalmazásával történik, az 1. r.sz.
esetében (ár) KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1. ba) pont szerinti
fordított arányosítás. Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa:
0-100 pont; 0,00 pont legrosszabb, 100,00 pont legjobb érték. Részl.: ADI.
5) AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni az ADI-II kötet szerint, mely tartalmazza a
megajánlott eszközök leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az AK által
előírt minimális paramétereknek való megfelelés (AD II. Kötet Műszaki leírásában található táblázat
csatolása szükséges kitöltve). AT szakmai ajánlata keretében mutassa be a megajánlása szerinti
típusú edényeket méretezett rajzokkal, ábrákkal, fényképekkel alátámasztva. AK felhívja a figyelmet,

hogy amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő
alátámasztó dokumentum benyújtását kérheti ajánlattevő részéről (ennek körében: gyártói igazolást,
típusbizonyítványt vagy más egyéb, ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb
alátámasztást). Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem a dokumentációban meghatározott
műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását tartalmazza.
AK előírja, hogy szakmai ajánlatában AT csatolja az egyes műszaki követelményeknek való
megfelelést alátámasztó dokumentumokat, melyekre vonatkozó részletes előírásokat a
közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlati dokumentáció tartalmaz.
AK előírja továbbá, hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlata részeként az árazott
költségvetést hiánytalanul kitöltve.
A további információk a felhívás VI.4.3.) pontjában folytatódnak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint
További információk folytatása:
6) AK a III.1.3) M.3. alk. min.köv-el kapcs.ban az alábbi táj-t adja. AK kifejezetten is felhívja
a figyelmet, hogy amennyiben a mpld. megállapítható tulajdonsága nem felel meg a műszaki
köv-ekben meghat. kritériumoknak (AD II. kötet), úgy az nem minősül hiánypótlás körében
értelmezhető hibának, hiánynak, és ekként is az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Figyelemmel arra, hogy a 10, 11, 12, 13. tétel műszaki specifikációját tekintve egyező, csupán
színmegjelölésüket tekintve térnek el egymástól, nem követelmény a 10, 11, 12, 13. tételből is egyegy mpld. leadása, amennyiben azokat AT egyazon típussal kívánja teljesíteni, és színmegjelölésen
kívüli paraméterekben egyező termékek, úgy egy mpld. leadása elegendő. Részl,: ADI. kötet III.
fejezet, 15. pont.
7) Ajánlati biztosíték: 2.000.000,- Ft. Teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján. Átutalás esetén Ajánlatkérő
Magyar Államkincstárnál vezetett 10029008-00338264-00000017 számú bankszámlájára
kell teljesíteni. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy
biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak
az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia. Jelen felhívás IV.2.6)
pontjában megadott 2 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot kell érteni!
Részl.: ADI. kötet I. fejezet, 17. pont.
8) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9) A Kbt.35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
10) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlati határidő lejártáig (Kbt.57. § (2) bek.).
11) AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek.-ben foglaltak alapján a
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott

gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra
való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”kifejezést is érteni kell.
12) AK felhívja a figyelmet, hogy a 339/2014. (XII. 19.) Kr-ben foglaltak szerint az NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság más ajánlatkérő nevében
folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján. Az AF
I.1. pontjában ajánlatkérőként kizárólag hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1.
szervezet, a jelen eljárás ajánlatkérője az AF.I.1. pontjában megjelölt 2. szervezet, azaz a KözépDuna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás.
13) Nyertes AT szerződéskötéskor rendelkezzen érvényes,hulladékgyűjtő edényzet gyártására
és/vagy forgalmazására vonatkozóISO9001minőségir-i rendszer szerinti tanúsítvánnyal
vagy azzal egyenértékű független tanúsító szervezet által kiadott érvényes minőségbiz-i
rendszertanúsítvánnyal;valamintISO14001környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítvánnyal illetve
környezetvédelmi vezetési rendszerrel vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal. A fent megjelölt
tanúsítványoknak a szerződéskötés időpontjában érvényesnek kell lenniük, valamint a szerződés
egész időtartama alatt nyertes AT-nek gondoskodnia kell a tanúsítványok érvényességének
fenntartásáról.
14) Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Pintér Kristóf (lajstromszám: 00936)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (5801/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
Hivatalos név: Miskolc Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK25151
Postai cím: Városház tér 8.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Kriza Ákos Társulási Tanács elnöke
Telefon: +36 46512700
E-mail: hivatal@miskolcph.hu
Fax: +36 46348801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.miskolc.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.eszker.eu/nemzeti-fejlesztesi-programiroda/ (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ész-Ker Zrt. (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Pintér Kristóf (FAKSZ - lajstromszám: 00936)

Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eszker.eu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.eszker.eu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ész-Ker Zrt. (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Pintér Kristóf (FAKSZ - lajstromszám: 00936)
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eszker.eu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.eszker.eu/
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 azonosítószámú
megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

34928480-6

x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc város és térsége
területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű
KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő
edények beszerzése.
II.2.14. pont folyt.: AK a műszaki feltételrendszert, követelményeket úgy alakította ki, hogy az a versenyt
megfelelően biztosítja a mellett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból ésszerűtlen
lenne. AK a vizsgálata során megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazdasági
műszaki szempontból költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre való szétbontás nélkül, egységes
koordinációval. AK szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő és esetlegesen érvényesítendő
jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása ekként ésszerű, azon
túlmenően, hogy költséghatékonyabbá válik a beszerzés.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 azonosítószámú projekt
megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34928480-6

További tárgyak:

39221260-7
44613800-8
44613700-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3594 Hejőpapi Hrsz.: 073/6
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási
időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére
finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások
lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Miskolc város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt)
keretében a projekt megvalósulásához szükséges alábbi hulladékgyűjtő edények beszerzése az alábbi
mennyiségben:
Tétel Megnevezés Mennyiség
(db)
1. 27 m3-es zárt tartály átrakó állomáshoz DIN 30722 szabvány szerint 10
2. 30 m3-es görgős nyitott konténer DIN 30722 szabvány szerint 20
3. 60 literes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint 3 900

4. 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint vegyes gyűjtéshez 16 200
5. 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint elkülönített gyűjtéshez 23 500
6. 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint vegyes gyűjtéshez 320
7. 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint elkülönített gyűjtéshez 1 100
8. 770 literes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-2 szabvány szerint vegyes gyűjtéshez 200
9. 770 literes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-2 szabvány szerint elkülönített gyűjtéshez 2 650
10. 1100 literes műanyag hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 840-3 szabvány szerint vegyes gyűjtéshez 2 050
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a
nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok
részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való
hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kr.
46. § (3) bekezdés alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Minőségi vállalások 30
2 2.1. A 120L hulladékgy. edények az MSZ EN 840-1 szabvány elvárásain túlmenően, a min. 2 tartó
borda mellett min. 2 támasztó bordával is rendelkeznek (igen/nem) 10
3 2.2. 120L hulladékgy. edények a min elváráson(az edény saját töm azaz az edénytest, fedél,
tengely, kerekek együttes töm. min. 7 kg)túlmenően csak az edénytest és fedél együttes töm. eléri
7kg (i./n.) 10
4 2.3. 240L hulladékgy. edények a min elváráson(miszerint az edény saját töm azaz az edénytest,
fedél,tengely,kerekek együttes töm. min. 10kg)túlmenően csak az edénytest és fedél együttes töm
10kg (i/n) 10
5 3.Jótállás időtartama (hó-ban) (12 hó érvényességi küszöbnek minősülő megajánláson felüli
mérték, akként, hogy a max. 36 hó többlet megajánláson felüli megajánlást AK. többlet pontszámmal
nem értékeli 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc város
és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” KEHOP-3.2.1-15-2017-00019
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra,
hogy a közbeszerzés tárgyát képező azonos felhasználásra szánt áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális
egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági
szempontból nem lenne ésszerű. Folytatás: AF.II.1.4.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok
bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a
Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok
között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban:EEKD)
kitöltött és megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt példányának
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
(ajánlattevőnek) a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya
alá. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást (Kr.13.§), illetve nemleges tartalom esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bekezdése alapján
az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon
alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4)
szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (Kr.)
1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen
eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre
bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása
során előírja a részletes információk megadását az EEKD IV. részében.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel
az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a felhívás feladásának
napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a
számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak, az alábbi minimális tartalommal:
a pénzforgalmi számla (számlák) száma; a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának
időpontja(i); a pénzforgalmi számláján (számláin) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző
24 hónapban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény

2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a
sorban állás szóhasználatot is elfogadja).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a
vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.
P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja
a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés
tárgyából (hulladékgyűjtő edényzet - konténer és/vagy műanyag hulladékgyűjtő edény - szállítása)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó
3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése
óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt
minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetekre az
igazolással kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben
P.1. a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban bármelyik pénzforgalmi számláján 15
naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P.2. a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a
közbeszerzés tárgyából (hulladékgyűjtő edényzet - konténer és/vagy műanyag hulladékgyűjtő edény
- szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el
legalább a 600.000.000 HUF összeget.
A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1.
pont szerinti követelmények).
A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65.§ (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt.67.§(1)bek és a 321/2015 (X.30.)
Korm.rendelet (Kr)1.§(1) alapján az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a Kbt.II. Része szerint
megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között
rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§
alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ak a Kr. 2.§(5)bek alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során előírja a
részletes információk megadását az EEKD IV. részében. A Kr.3.§(3) bek alapján közös ajánlattétel
esetén a közös AT mindegyike külön EEKD-t nyújt be.
Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt.67.§(3) bek alapján az ajánlatban az egységes európai
dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr.3.§(2)
bek foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek
vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási
módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt.69.§(4)-(7) alapján az ig.-ok benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges
igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M.1. A Kbt.65.§(4)bek. és a Kr.21.§(1) bek.a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától
visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az
előírásoknak megfelelően teljesített közbeszerzés tárgyára vonatkozó szállításainak (hulladékgyűjtő
edényzet-konténer és/vagy műanyag hulladékgyűjtő edény-szállítása) ismertetése.
A Kr.21.§(1a)bek. alapján AK felhívja a figyelmet, hogy három év teljesítéseinek igazolását írta elő,
melynek értelmében az AK a vizsgált időszak alatt befejezett (AK a teljesítés ideje alatt a sikeres

átadás-átvételt érti), de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A
Kr.22.§(1) bek. a)-b) pontja alapján.
Az igazolás, ill nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező
ideje (év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a korábbi
teljesítés tekintetében a szerződést kötő másik fél részéről érdemi felvilágosítást adó személy neve,
elérhetősége, a szállítás tárgya és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, ill. igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények! Amennyiben az AT a ref.-t konzorciumban teljesítette, AK kizárólag a
ref.munkának az AT által elvégzett részét veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata
során. AK felhívja a figyelmet a Kbt.140.§(9)bek
(bővebben a közbeszerzési dokumentumokban)
M.2. A Kbt.65.§(4)bek. és a Kr.21.§(1)bek.i) pontja alapján AT csatoljon olyan, elismert (bármely
nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy
a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel
bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.
M.3. A Kbt.65.§(4)bek. és a 321/2015.(X. 30.) K.r.21.§(1)bek.h) pontja alapján AT csatolja a 3-10.
tételek mintapéldányát (mpld.), az alábbiak szerint:
- a leadott mpld-oknak meg kell egyezniük az AT szakmai ajánlatában megajánlott pontos típusokkal,
- a mpld. színét AT jogosult megválasztani,
- valamennyi mpld.-on fel kell tüntetni a termék pontos típusát oly módon, hogy az könnyen ne
legyen eltávolítható,
- AT nevét AT-k nem tüntethetik fel a mpld.-on,
- a mpld.-on az EU társfinanszírozásával történt beszerzésre vonatkozó matrica feltüntetése nem
szükséges, azonban a további műszaki leírásban (AD.II.) foglalt előírásokat meg kell tartani.
AK felhívja a figyelmet Kr.24.§(1)bek foglaltakra.
Irányadó a Kbt. 65.§(6)-(7),(9) és (11) bek. és a Kbt.69.§(11)bek. rendelkezései is
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, befejezett (több szerződéssel is teljesíthető), alábbi referenciamunká(kk)val:
- legalább 60L(azaz 60 literes vagy annál nagyobb űrtartalmú), kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő
edények esetében összesen 28500 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val;
- legalább 770L(azaz 770 literes vagy annál nagyobb űrtartalmú), négykerekes műanyag
hulladékgyűjtő edények (konténerek) esetében összesen legalább 3500 db szállítására vonatkozó
referenciá(kk)val;
- minimum 20 m3-es fém konténer esetében összesen legalább 20 db szállítására vonatkozó
referenciá(kk)val;
azzal, hogy legfeljebb két szerződés keretében a fenti bármelyik űrtartalom szerinti edényzetből
(legalább 60L kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő edény és/vagy legalább 770L négykerekes
műanyag hulladékgyűjtő edény (konténer) és/vagy minimum 20 m3-es fém konténer) sor került
legalább 20 000 db mennyiség (a különböző eszközök száma összeadódik) leszállítására.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül
teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó
befejezési időpontja, erre az időszakra esik (Kr. 22. § (4) bek).
AK a kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő edény alatt az MSZ EN 840-1 szabvány szerinti két
kerékkel rendelkező műanyag hulladékgyűjtő edényt, a négykerekes műanyag hulladékgyűjtő
edény (konténer) alatt az MSZ EN 840-2 szabvány szerinti négy kerékkel rendelkező műanyag
hulladékgyűjtő edényt (konténert) érti.
M/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha a megajánlott termékek nem rendelkeznek az adott termékre
vonatkoztatható tanúsítvánnyal, leírásoknak, szabványoknak való megfeleléssel az alábbiak szerint:
M/2.1) az 1-2. tétel tekintetében DIN 30722
a 3-7. tétel tekintetében: MSZ EN 840-1 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1;
a 8-9. tétel tekintetében: MSZ EN 840-2 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1;
a 10. MSZ EN 840-3 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1;
európai szabványnak megfelelő - vagy azzal egyenértékű - tanúsítvány(okk)al.
M/2.2) a 3-10. tétel tekintetében: GS (megvizsgált minőség) - vagy azzal egyenértékű -tanúsítással.
M.3. Alkalmatlan az AT, ha a 3-10. tételek tekintetében megajánlott termékek bármely mintapéldánya
nem biztosítja, hogy az adott termék a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt
szakmai követelményeknek megfelel. AK a szakmai bírálat során a mintaedények alapján azt

vizsgálja, hogy a termékek a műszaki specifikációban leírt valamennyi követelménynek megfelelneke. AK ezen bírálatról ellenőrzési adatlapot vesz fel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: alapja a késedelmes teljesítéssel érintett egyes áruk (eszközök) nettó vételára, mértéke
a késedelem minden naptári napja után napi 1,5 % a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a
megajánlott teljes nettó vételár 30 %-a.
- Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett egyes áru (eszközök) szerinti nettó vételár 30%-a.
- Teljesítési biztosíték (nettó vételár 2 %-ának megfelelő összeg).
- Jótállás: az adott áru leszállításától és annak átvételétől (azaz résztelj. figyelembe vételével) számított min.
12 hó, az AT megajánlása szerint.
Előleg igényelhető: max. 50%+ÁFA
Ajánlatkérő az előleg fizetését a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és a folyósított előleg
különbözetére jutó támogatás összege vonatkozásában előleg-visszafizetési biztosíték adáshoz köti.
Részszáml.: igen, össz. max. 10 darab (rész)számla
A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF.
A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: Ptk.6:130.§(1)-(2), Kbt.135§ (1),(5)-(6) bek., 272/2014.Kr. Utófin.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:30 (óó:pp) Hely: ÉSZ-KER Zrt.
1026 Budapest, Pasaréti út 83., (BBT Irodaház) III. emelet Tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A jogosultak a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései
alapján.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.
2) 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés: Az alkalmassági feltételek szigorúbbak
3) A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra
irányuló igényt (támogatási szerz. -módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK tájékoztatja
AT-t, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben
történő elfogadását ekként is a releváns Támogatási Szerződés (TSZ) mód-ot vagy vált.bej. el nem
fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére
képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. az eljárást
akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ mód. nem
kerül aláírásra vagy a vált.bej. nem kerül elfogadásra. Jelen feltételek szerz. hatályba lépésének
felfüggesztő feltétele.
4) Értékelés módsz. - legjobb ár-érték arány: AK a 3. r.sz. (jótállás) esetében KH útmutatója (KÉ
2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklete A. 1. bb) pont szerinti egyenes
arányosítás módszere, a 2. r.sz. (minőségi vállalások) esetében KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147.
szám) 1. számú melléklete B. 1. a pontozás módszere, valamint az útmutató 1. számú melléklete
A 1. bb) pont szerinti egyenes arányosítás módszere együttes alkalmazásával történik, az 1. r.sz.
esetében (ár) KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1. ba) pont szerinti
fordított arányosítás. Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa:
0-100 pont; 0,00 pont legrosszabb, 100,00 pont legjobb érték. Részl.: ADI.
5) AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni az ADI-II kötet szerint, mely tartalmazza a
megajánlott eszközök leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az AK által
előírt minimális paramétereknek való megfelelés (AD II. Kötet Műszaki leírásában található táblázat
csatolása szükséges kitöltve). AT szakmai ajánlata keretében mutassa be a megajánlása szerinti
típusú edényeket méretezett rajzokkal, ábrákkal, fényképekkel alátámasztva. AK felhívja a figyelmet,
hogy amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő
alátámasztó dokumentum benyújtását kérheti ajánlattevő részéről (ennek körében: gyártói igazolást,
típusbizonyítványt vagy más egyéb, ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb
alátámasztást). Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem a dokumentációban meghatározott
műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását tartalmazza.

AK előírja, hogy szakmai ajánlatában AT csatolja az egyes műszaki követelményeknek való
megfelelést alátámasztó dokumentumokat, melyekre vonatkozó részletes előírásokat a
közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlati dokumentáció tartalmaz.
AK előírja továbbá, hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlata részeként az árazott
költségvetést hiánytalanul kitöltve.
A további információk a felhívás VI.4.3.) pontjában folytatódnak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint
További információk folytatása:
6) AK a III.1.3) M.3. alk. min.köv-el kapcs.ban az alábbi táj-t adja. AK kifejezetten is felhívja a
figyelmet, hogy amennyiben a mpld. megállapítható tulajdonsága nem felel meg a műszaki kövekben meghat. kritériumoknak (AD II. kötet), úgy az nem minősül hiánypótlás körében értelmezhető
hibának, hiánynak, és ekként is az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Figyelemmel arra, hogy
a 4-5.; 6-7; illetve a 8-9. tétel műszaki specifikációját tekintve egyező, csupán színmegjelölésüket
tekintve térnek el egymástól, nem követelmény a 4. és 5. valamint a 6. és 7. valamint a 8. és 9.
tételből is egy-egy mpld. leadása, amennyiben azokat AT egyazon típussal kívánja teljesíteni, és
színmegjelölésen kívüli paraméterekben egyező termékek, úgy egy mpld. leadása elegendő. Részl,:
ADI. kötet III. fejezet, 15. pont.
7) Ajánlati biztosíték: 2.000.000,- Ft. Teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján. Átutalás esetén Ajánlatkérő
Miskolc Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Magyar Államkincstárnál vezetett
10027006-00338295-00000017 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Az ajánlati biztosíték az
ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára
történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető
kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartama alatt
ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia. Jelen felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt az
ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot kell érteni! Részl.: ADI. kötet I. fejezet, 17. pont.
8) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9) A Kbt.35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
10) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlati határidő lejártáig (Kbt.57. § (2) bek.).
11) AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek.-ben foglaltak alapján a
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra
való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”kifejezést is érteni kell.
12) AK felhívja a figyelmet, hogy a 339/2014. (XII. 19.) Kr-ben foglaltak szerint az NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság más ajánlatkérő nevében

folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján. Az AF
I.1. pontjában ajánlatkérőként kizárólag hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1.
szervezet, a jelen eljárás ajánlatkérője az AF.I.1. pontjában megjelölt 2. szervezet, azaz a Miskolc
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás.
13) Nyertes AT szerződéskötéskor rendelkezzen érvényes,hulladékgyűjtő edényzet gyártására
és/vagy forgalmazására vonatkozóISO9001minőségir-i rendszer szerinti tanúsítvánnyal
vagy azzal egyenértékű független tanúsító szervezet által kiadott érvényes minőségbiz-i
rendszertanúsítvánnyal;valamintISO14001környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítvánnyal illetve
környezetvédelmi vezetési rendszerrel vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal. A fent megjelölt
tanúsítványoknak a szerződéskötés időpontjában érvényesnek kell lenniük, valamint a szerződés
egész időtartama alatt nyertes AT-nek gondoskodnia kell a tanúsítványok érvényességének
fenntartásáról.
14) Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Pintér Kristóf (lajstromszám: 00936)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (5942/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
Hivatalos név: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK16277
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kovács Katalin
Telefon: +36 82501522
E-mail: kaposmenti@kaposvar.hu
Fax: +36 82501520
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: www.anpast.hu/letoltesek/nfp_edeny_kapos (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ferenciek tere 2. II. emelet 13. sz.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Stumpf Gábor (FAKSZ - lajstromszám: 00063)

Telefon: +36 16961627
E-mail: anpast@anpast.hu
Fax: +36 16961628
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ferenciek tere 2. II. emelet 13. sz.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Stumpf Gábor (FAKSZ - lajstromszám: 00063)
Telefon: +36 16961627
E-mail: anpast@anpast.hu
Fax: +36 16961628
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosítószámú
megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

34928480-6

x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosítószámú projekt
megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosítószámú projekt
megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34928480-6

További tárgyak:

39221260-7
44613800-8
44613700-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400, Kaposvár, 0324/27 hrsz. Dombóvári út, Kaposvári
Komplex Hulladékkezelő Központ
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási
időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére
finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások
lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00009
azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt
megvalósulásához szükséges alábbi hulladékgyűjtő edények beszerzése az alábbi mennyiségben:
Tétel Megnevezés Mennyiség
(db)
1. 240 literes kerekes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint elkülönített
gyűjtéshez 740
2. 770 literes kerekes lapos fedelű műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-2 szabvány szerint vegyes
gyűjtéshez 475
3. 1100 literes kerekes lapos fedelű hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-2 szabvány szerint vegyes és
elkülönített gyűjtéshez 660
4. 1100 literes kerekes billenő fedelű hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-3 szabvány szerint vegyes
gyűjtéshez 14
5. 5 m3-es nyitott szimmetrikus konténer DIN 30720 szabvány szerint ponyvával 6

6. 7 m3-es nyitott szimmetrikus konténer DIN 30720 szabvány szerint ponyvával 6
7. 32 m3-es görgős nyitott konténer DIN 30722 szabvány szerint 6
8. 10 m3-es nyitott, görgős konténer DIN 30722 szabvány szerint raschel hálóval 6
9. 32 m3-es zárt konténer 20’ ISO szabványnak megfelelő 2
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a
nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok
részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való
hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. A 240 literes hulladékgyűjtő edények az MSZ EN 840-1 szabvány
elvárásain túlmenően, a minimum 2 tartó borda mellett minimum 2 támasztó bordával is
rendelkeznek (igen/nem) 15
2 2.2. 1100 l-es hulladékgyűjtő edények (ED) a min. elváráson (Az ED saját töm.(ED test, fedél,
tengely, kerekek együttes töm. min. 45 kg) túl csak az ED test és fedél töm. együtt eléri a 45kg-ot(I/
N) 15
3 Jótállás időtartama (hónapban) (12 hónap érvényességi küszöbnek minősülő megajánláson felüli
mérték) max 36 hónap 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00009
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra,
hogy a közbeszerzés tárgyát képező azonos áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális egységet képez,
melynek - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból
nem lenne ésszerű. Folytatás: AF. VI.4.3.12.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok
bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1. § (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a
Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok
között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban:EEKD)
kitöltött és megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt példányának
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
(ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya
alá.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az
ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr.
3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem
vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
Az ajánlatba becsatolandók AT tekintetében a Kr. 13. §-a szerinti iratok, illetve adott esetben a
kifejezett nemleges nyilatkozat.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az
ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott
EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban
meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az
alkalmassági követelmények előzetes igazolása során előírja a részletes információk megadását az
EEKD IV. részében.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel
az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a felhívás feladásának
napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló,
a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, (a felhívás feladásának napján már nem
létező számlaszámok esetében az alábbiak szerinti kivétellel) nyilatkozatot attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:
• a pénzforgalmi számla (számlák) száma;
• a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i);
• a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban
előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja
szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a sorban állás
szóhasználatot is elfogadja).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a
vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.
P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja
a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés
tárgyából (hulladékgyűjtő edényzet - konténer és/vagy műanyag hulladékgyűjtő edény - szállítása)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó

3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése
óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt
minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetekre az
igazolással kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben
P.1. a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban bármelyik pénzforgalmi számláján 15
naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P.2. a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a
közbeszerzés tárgyából (hulladékgyűjtő edényzet - konténer és/vagy műanyag hulladékgyűjtő edény
- szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el
legalább a 80.000.000,- HUF összeget.
A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1.
pont szerinti követelmények).
A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65.§ (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kr.
1.§ (1) alapján az AT-nek az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között
rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§
alapján az alábbiakban meghatározott alk. i követelményeknek.
AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alk. követelmények előzetes igazolása során előírja a
részletes információk megadását az EEKD IV. részében. A Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös AT
esetén a közös AT-k mindegyike külön EEKD-t nyújt be.
Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az EEKD-t a
kap. rend-re bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (2) bekezdése szerint, az
igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alk.
köv. tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alk. feltételnek
történő megfelelést.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az ig.-ok benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges
igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M.1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati
felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 év (72 hónap) legjelentősebb
befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített közbeszerzés tárgyára
vonatkozó szállításainak (hulladékgyűjtő edényzet - konténer és/vagy műanyag hulladékgyűjtő
edény szállítása) ismertetése.
AT-nek egy cégszerűen aláírt nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy a referenciaigazolásokban és/
vagy nyilatkozatokban bemutatott referenciák mely alkalmassági minimumkövetelmény igazolására
vonatkoznak.
A 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1a) bek. alapján AK felhívja a figyelmet, hogy hat év teljesítéseinek
igazolását írta elő, melynek értelmében az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett (AK
a teljesítés ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti), de legfeljebb 9 éven belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (1) bek. a)-b) pontja alapján
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap pontossággal),
• a szerződést kötő másik fél neve és székhelye,
• a korábbi teljesítés tekintetében a szerződést kötő másik fél részéről érdemi felvilágosítást adó
személy neve, elérhetősége

• a szállítás tárgya és mennyisége,
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények!
M.2 A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bek. i) pontja alapján AT csatoljon olyan, elismert (bármely
nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy
a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel
bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.
M.3. A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) bek. h) pontja alapján AT csatolja az
1-4. tételek mintapéldányát (mpld.), az alábbiak szerint:
- a leadott mpld-oknak meg kell egyezniük az AT szakmai ajánlatában megajánlott pontos típusokkal,
- a mpld. színét AT jogosult megválasztani,
- valamennyi mpld.-on fel kell tüntetni a termék pontos típusát oly módon, hogy az könnyen ne
legyen eltávolítható,
- AT nevét AT-k nem tüntethetik fel a mpld.-on,
- a mpld.-on az EU társfinanszírozásával történt beszerzésre vonatkozó matrica feltüntetése nem
szükséges, azonban a további műszaki leírásban (AD.II.) foglalt előírásokat meg kell tartani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében
foglaltakra.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. rendelkezései is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, befejezett (több szerződéssel is teljesíthető), alábbi referenciamunká(kk)val:
Legalább
- 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 500 db szállítására
vonatkozó referenciá(kk)val; és
- 770 literes és/vagy 1100 műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 700 db
szállítására vonatkozó referenciá(kk)val; és
- minimum 5 m3-es (azaz 5m3-es vagy annál nagyobb űrtartalmú) fém konténer esetében összesen
legalább 15 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val; és
azzal, hogy legfeljebb egy szerződés keretében a fenti bármelyik űrtartalom szerinti edényzetből
(240 literes műanyag hulladékgyűjtő edény és/vagy 770 literes műanyag és/vagy 1100 literes
műanyag és/vagy minimum 5 m3-es fém konténer ) sor került legalább 1200 db mennyiség (a
különböző eszközök száma összeadódik) leszállítására.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapon belül
teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó
befejezési időpontja, erre az időszakra esik (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés).
M/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha a megajánlott termékek nem rendelkeznek az adott termékre
vonatkoztatható tanúsítvánnyal, leírásoknak, szabványoknak való megfeleléssel az alábbiak szerint:
M/2.1)
az 1. tétel tekintetében: MSZ EN 840-1 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1;
a 2-3. tétel tekintetében: MSZ EN 840-2 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1;
az 4. tétel tekintetében: MSZ EN 840-3 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1;
5,-6. tétel tekintetében DIN 30720
a 7-8. tétel tekintetében DIN 30722
európai szabványnak megfelelő - vagy azzal egyenértékű - tanúsítvány(okk)al.
M/2.2) az 1-4. tétel tekintetében: GS (megvizsgált minőség) - vagy azzal egyenértékű -tanúsítással.
M.3. Alkalmatlan az AT, ha az 1-4. tételek tekintetében megajánlott termékek bármely mintapéldánya
nem biztosítja, hogy az adott termék a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt
szakmai követelményeknek megfelel. AK a szakmai bírálat során a mintaedények alapján azt
vizsgálja, hogy a termékek a műszaki specifikációban leírt valamennyi követelménynek megfelelneke. AK ezen bírálatról ellenőrzési adatlapot vesz fel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
-Késedelmi kötbér:alapja a késedelmes teljesítéssel érintett egyes tételek(eszközök) nettó vételára,
mértéke a késedelem minden naptári napja után napi1,5% a kötbéralapra vetítetten, összesen legfeljebb a
megajánlott teljes nettó vételár30%-a.
-Meghiúsulási kötbér:a meghiúsulással érintett egyes tételek(eszközök)szerinti nettó vételár 30%-a.
-Teljesítési bizt.(nettó vételár 2%-ának).
-Jótállás: AT megajánlása szerint.(min.12 hónap, kezdete:sikeres átadás-átvétel)
Előleg igényelhető: max.50%+ÁFA
AK az előleg fizetését a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és a folyósított előleg különbözetére
jutó támogatás összege vonatkozásában előleg-visszafizetési biztosíték adáshoz köti.
Max. 9 db részszámla tételsoronként.AK nem határoz meg egyedi részteljesítési határidőket
A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF.
Vonatkozó jogszabályok: Ptk. 6:130.§(1)-(2),Kbt. 135.§(1),(5)-(6) bek., 272/2014.(XI.5.)Kr., 2017.évi
CL.tv.260.utófinanszírozás.intenzítás tsz szerint.részl: ADIII. kötet
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.,
1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. emelet 13. sz.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.
2) Kr. 39. § (4) bek: Az alkalmassági feltételek szigorúbbak
3) A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra
irányuló igényt (pályázatot; támogatási szerz. -módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK
tájékoztatja AT-t, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását), vagy az igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) mód-ot
vagy vált.bej. el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére
vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk.
6:116. § (1) bek. az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét
biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált.bej. nem kerül
elfogadásra. Jelen feltételek szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltétele.
4) Értékelés módsz. - legjobb ár-érték arány: AK a 3. r.sz. (jótállás) esetében KH útmutatója (KÉ
2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklete A. 1. bb) pont szerinti egyenes
arányosítás módszere, a 2. r.sz. (minőségi vállalások) esetében KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147.
szám) 1. számú melléklete B. 1. a pontozás módszere, valamint az útmutató 1. számú melléklete
A 1. bb) pont szerinti egyenes arányosítás módszere együttes alkalmazásával történik, az 1. r.sz.
esetében (ár) KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1. ba) pont szerinti
fordított arányosítás. Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa:
0-100 pont; 0 pont legrosszabb, 100 pont legjobb érték. Részl.: ADI.
5) AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni az ADI-II kötet szerint, mely tartalmazza a
megajánlott eszközök leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az AK által
előírt minimális paramétereknek való megfelelés (AD II. Kötet Műszaki leírásában található táblázat
csatolása szükséges kitöltve). AT szakmai ajánlata keretében mutassa be a megajánlása szerinti
típusú edényeket méretezett rajzokkal, ábrákkal, fényképekkel. Részletesen: ADI.III.15.12.AK
felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye
merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dokumentum benyújtását kérheti ajánlattevő részéről
(ennek körében: gyártói igazolást, típusbizonyítványt vagy más egyéb, ezen igazolási módokkal
egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást). Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem
a dokumentációban meghatározott műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását tartalmazza.
AK előírja, hogy szakmai ajánlatában AT csatolja az egyes műszaki követelményeknek való
megfelelést alátámasztó dokumentumokat, melyekre vonatkozó részletes előírásokat a
közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlati dokumentáció tartalmaz.
AK előírja továbbá, hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlata részeként az árazott
költségvetést hiánytalanul kitöltve.
A további információk a felhívás VI.4.3.) pontjában folytatódnak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.

Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint
További információk folytatása:
6) Ajánlati biztosíték: 500.000,- Ft. Teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján. Átutalás esetén Ajánlatkérő
OTP Dél-dunántúli r., Kaposvár-nál vezetett 11743002-16808560-00000000 számú bankszámlájára
kell teljesíteni. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy
biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak
az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia.
Jelen felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított
60 napot kell érteni! Részl.: ADI. kötet I. fejezet, 17. pont.
7) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8) Kbt.35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
9) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlati határidő lejártáig (Kbt.57. § (2) bek.).
10) AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) KR. 46. § (3) bek.-ben foglaltak alapján a
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra
való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
11) AK felhívja a figyelmet, hogy a 339/2014. (XII. 19.) KR-ben foglaltak szerint az NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság más ajánlatkérő nevében
folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján. Az AF
I.1. pontjában ajánlatkérőként kizárólag hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre
az 1. szervezet, a jelen eljárás ajánlatkérője az AF.I.1. pontjában megjelölt 2. szervezet, azaz az
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás.
12) II.2.14. pont folyt.: AK a műszaki feltételrendszert, követelményeket úgy alakította ki, hogy az a
versenyt megfelelően biztosítja a mellett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból
ésszerűtlen lenne. AK a vizsgálata során megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező
eszközök gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre való
szétbontás nélkül, egységes koordinációval. AK szempontjából továbbá fontos és egységesen
kezelendő és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos
feladatok összehangolása ekként ésszerű, azon túlmenően, hogy költséghatékonyabbá válik a
beszerzés.
13) Nyertes AT szerződéskötéskor rendelkezzen érvényes,hulladékgyűjtő edényzet gyártására
és/vagy forgalmazására vonatkozóISO9001minőségir-i rendszer szerinti tanúsítvánnyal
vagy azzal egyenértékű független tanúsító szervezet által kiadott érvényes minőségbiz-i
rendszertanúsítvánnyal;valamintISO14001környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítvánnyal illetve
környezetvédelmi vezetési rendszerrel vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal. A fent megjelölt
tanúsítványoknak a szerződéskötés időpontjában érvényesnek kell lenniük, valamint a szerződés

egész időtartama alatt nyertes AT-nek gondoskodnia kell a tanúsítványok érvényességének
fenntartásáról.
14)Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Stumpf Gábor (lajstromszám:00063)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (6004/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
Hivatalos név: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK01766
Postai cím: Szabadság tér 4-6.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Molnár Sándor elnök
Telefon: +36 68413022
E-mail: polgarmester@veszto.hu
Fax: +36 68412392
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dareh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dareh.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: www.juharos.eu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Juharos Ügyvédi Iroda (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vámház krt. 8. I/4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU

Kapcsolattartó személy: dr. Juharos Róbert, FAKSZ lajstromszám 00363
Telefon: +36 17838364
E-mail: juharos.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 17838364
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.juharos.eu
A felhasználói oldal címe (URL): www.juharos.eu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Juharos Ügyvédi Iroda (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vámház krt. 8. I/4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 153
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Juharos Róbert, FAKSZ lajstromszám 00363
Telefon: +36 17838364
E-mail: juharos.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 17838364
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.juharos.eu
A felhasználói oldal címe (URL): www.juharos.eu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosítószámú projekt
megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34928480-6

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a DélkeletAlföld térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”
elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges
hulladékgyűjtő edények beszerzése.
II.2.14. pont folyt: AK a műszaki feltételrendszet, követeméyneket úgy alakította ki, hogy az a versenyt
megfelelőn biztosítja amellett, hogy a részaánlattétel biztosítása gazdasági szempontból ésszerűztlen
lenne. AK a vizsgálata során megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazdasági
műszaki szempontból költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre való szétbontás nélkül, egységes
koordinációval. AK szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az esetlegesen érvényesítendő
jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása ekként ésszerű, azon
túlmenően, hogy költséghatékonyabbá válik a beszerzzés.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosítószámú projekt
megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34928480-6

További tárgyak:

39221260-7
44613800-8
44613700-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Békéscsaba külterület 0763/192 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási
időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére
finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások
lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Délkelet-Alföld Térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre” elnevezésű, KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosítószámú hulladékgazdálkodási
projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges alábbi hulladékgyűjtő
edények beszerzése az alábbi mennyiségben:
Tétel Megnevezés Mennyiség Menny.egység.
1. 60 literes (kerekes) műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint 2200db
2. 80 literes (kerekes) műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint 4700db
3 120 literes (kerekes) műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint 23000db

4. 240 literes (kerekes) műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint 4000db
5. 240 literes (kerekes) műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint (elkülönített
gyűjtéshez kuka) 16000db
6 1100 literes (kerekes) műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-2 szabvány szerint 500db
7. 5m3-es nyitott konténer DIN 30720 szabvány szerint 4db
8. 27 m3-es multiliftes zárt konténer SP42G jelű présfejhez (Edényzet 1) 3db
9. 27 m3-es multiliftes zárt konténer SP18G jelű présfejhez (Edényzet 2) 4db
10. 27 m3-es multiliftes zárt konténer SP18 jelű présfejhez (Edényzet 3) 3db
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni
Az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező áruk felelhetnek
meg műszaki és kereskedelmi szempontból.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy a termékeket a műszaki leírásban meghatározottak
szerinti összeszerelt állapotban kéri leszállítani. Az Ajánlatkérő nem köteles helyszínt biztosítani az
esetleges szerelések elvégzéséhez.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a
nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok
részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. A 120 literes hulladékgyűjtő edények az MSZ EN 840-1 szabvány
elvárásain túlmenően, a minimum 2 tartó borda mellett minimum 2 támasztó bordával is
rendelkeznek (igen/nem) 15
2 2.2. Az 1100 literes hulladékgyűjtő edények a minimum elváráson (miszerint az edény saját
tömege azaz az edénytest, fedél, tengely, kerekek együttes tömege min. 45 kg) túlmenően csak az
edénytest és 15
3 Jótállás időtartama (hónapban) (12 hónap érvényességi küszöbnek minősülő megajánláson felüli
mérték, akként, hogy a maximum 36 hónap többlet megajánláson felüli megajánlást Ajánlatkérő
többlet pontszá 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Délkelet-Alföld Térségben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre”, KEHOP-3.2.1-15-2017-00010
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra,
hogy a közbeszerzés tárgyát képező azonos felhasználásra szánt áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális
egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági
szempontból nem lenne ésszerű. Folytatás: AF. VI.4.3.13.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok
bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1. § (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a
Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok
között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltött és
megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt példányának benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
(ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya
alá.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.
§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem
vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (Kr.)
1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen
eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre
bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevőknek az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során elegendő az EEKD
formanyomtatvány IV. rész, alfa szakaszának kitöltése. A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az
alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a)
pontja értelmében ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a jelen
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi
számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a jelen felhívás feladásának
napjánál nem régebbi keltezésű(a felhívás feladásának napján már nem létező számlaszámok
esetében az alábbiak szerinti kivétellel)nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az
alábbi minimális tartalommal:
A pénzforgalmi számla (számlák) száma; a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának
időpontja(i);a pénzforgalmi számláján (számláin) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24
hónapon belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a
sorban állás szóhasználatot is elfogadja).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók
a vizsgáltidőszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is, azonban az ajánlati
felhívás feladásának napján már nem létező számlaszámok esetében a pénzügyi intézménytől
származó nyilatkozatnak nem kell azajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbinek lennie, a
megszűnés dátuma szerinti vagy azt követően kelt igazolást Ajánlatkérő elfogadja megfelelőként.
P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a
jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés
tárgyából (hulladékgyűjtő edényzet - konténer és/vagy műanyag hulladékgyűjtő edény - szállítása)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - évenkénti árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül
megelőző 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége
megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az
előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetekre az
igazolással kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben
P.1. a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül bármelyik pénzforgalmi
számláján15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P.2. jelen felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján
a közbeszerzés tárgyából (hulladékgyűjtő edényzet - konténer és/vagy műanyag hulladékgyűjtő
edény - szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem
érte el legalább a 440.000.000,- HUF összeget. A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre
vonatkozó adatok összeadódnak). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1. pont szerinti követelmények).
A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65.§ (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015
(X.30.) Korm.rend. (Kr) 1.§ (1) alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított
eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a köz.dok. között rend. bocsátott EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megf. a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghat. alk.köv-nek. AT az
alk. köv. előzetes igazolása során elegendő az EEKD formanyomtatvány IV. rész, alfa szakaszának
kitöltése. A fenti Kr 3. § (3) bekezdése alapján közös AT esetén a közös AT-k mindegyike külön
formanyomt. nyújt be. M.1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a fenti Kr.21. § (1) bek. a) pontja alapján az
ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb
befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített közbeszerzés tárgyára
vonatkozó szállításainak (hulladékgyűjtő edényzet - konténer és/vagy műanyag hulladékgyűjtő
edény- szállítása) ismertetése. AT-nek egy cégszerűen aláírt nyíl-ban meg kell jelölnie, hogy a ref.
igazolásokban és/vagy nyilatkozatokban bemutatott ref. mely alk. köv. igazolására vonatkoznak. A
fenti K.r. 21. § (1a) bek. alapján AK felhívja a figyelmet, hogy három év teljesítéseinek igazolását
írta elő, melynek értelmében az AK a vizsgált időszak alatt befejezett (AK a teljesítés ideje alatt a
sikeres átadás-átvételt érti), de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az igazolás, illetve nyíl. tartalmazza legalább a köv. adatokat: a teljesítés kezdő és befejező ideje
(év/hónap/nap), a szerz.kötő másik fél neve és székhelye, a korábbi teljesítés tekintetében a szerz.
kötő másik fél részéről érdemi felv. adó személy neve, beosztása, elérhetősége (AK kifejezetten is
felhívja a figyelmet, hogy csak azon elérhetőségi adatok tekinthetőek megf-nek, melyeken a szerz.
kötő másik fél nevezett kapcsolattartója elérhető), a szállítás tárgya és menny., továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az
AT a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a ref. igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy
az AT a ref. mely részeit teljesítette. AK kizárólag a ref.munkának az AT által elvégzett részét/arányát

veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során. A szállítások bemutatásánál adják
meg a saját teljesítés mért. az alk. megítéléséhez szükséges műszaki menny. tartalomban. A csatolt
nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alk. minimumköv-nek!
M.2. A Kbt. 65. § (4) bek. és a fenti K.r. 21. § (1) bek. i) alapján AT csatoljon olyan, elismert (bármely
nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy
a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel
bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a fenti Kr. 24. § (1)
bekezdésében foglaltakra. M.3. A Kbt. 65. § (4) bek. és a fenti Kr. 21. § (1) bek. h) pontja alapján AT
csatolja a 1-6. tételek mintapéldányát (mpld.), az alábbiak szerint: - a leadott mpld-oknak meg kell
egyezniük az AT szakmai ajánlatában megajánlott pontos típusokkal, - a mpld. színét AT jogosult
megválasztani, - valamennyi mpld.-on fel kell tüntetni a termék pontos típusát oly módon, hogy az
könnyen ne legyen eltávolítható, - AT nevét AT-k nem tüntethetik fel a mpld.-on, - a mpld.-on az EU
társfinanszírozásával történt beszerzésre vonatkozó matrica feltüntetése nem szükséges, azonban a
további műszaki leírásban (AD.II.) foglalt előírásokat meg kell tartani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, befejezett (több szerződéssel is teljesíthető), alábbi referenciamunká(kk)val:
60 literes műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 1500 db szállítására
vonatkozó referenciá(kk)val; és
- 80 literes műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 3500 db szállítására
vonatkozó referenciá(kk)val; és
- 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 15000 db szállítására
vonatkozó referenciá(kk)val; és
- 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 15000 db szállítására
vonatkozó referenciá(kk)val; és
- 1100 literes műanyag hulladékgyűjtő konténerek esetében összesen legalább 300 db szállítására
vonatkozó referenciá(kk)val; és
- minimum 5 m3-es (azaz 5m3-es vagy annál nagyobb űrtartalmú) görgős, nyitott multiliftes fém
konténer esetében összesen legalább 2 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val; és
azzal, hogy a fenti bármelyik űrtartalom szerinti edényzetből (60 literes és/vagy 80 literes és/vagy
120 literes és/vagy 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edény és/vagy 1100 literes műanyag és/vagy
minimum 5 m3-es fém konténer) sor került legalább 35000 db mennyiség (a különböző eszközök
száma összeadódik) leszállítására.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciákat
veszi figyelembe.
M/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha a megajánlott termékek nem rendelkeznek az adott termékre
vonatkoztatható tanúsítvánnyal, leírásoknak, szabványoknak való megfeleléssel az alábbiak szerint:
M/2.1) az 1-5. tétel tekintetében: MSZ EN 840-1 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ
951/1;
a 6. tétel tekintetében: MSZ EN 840-2 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1;
a 7. tétel tekintetében DIN 30720
a 8-10. tétel tekintetében DIN 30722
európai szabványnak megfelelő - vagy azzal egyenértékű - tanúsítvány(okk)al.
M/2.2) a 1-6. tétel tekintetében: GS (megvizsgált minőség) - vagy azzal egyenértékű -tanúsítással.
MM.3. Alkalmatlan az AT, ha az 1-6. tétel tekintetében megajánlott termékek bármely mintapéldánya
nem biztosítja, hogy az adott termék a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt
szakmai követelményeknek megfelel. AK a szakmai bírálat során a mintaedények alapján azt
vizsgálja, hogy a termékek a műszaki specifikációban leírt valamennyi követelménynek megfelelneke. AK ezen bírálatról ellenőrzési adatlapot vesz fel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: alapja a késedelmes teljesítéssel érintett egyes tételek (eszközök) nettó vételára, mértéke
a késedelem minden naptári napja után napi 1,5 % a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a
megajánlott teljes nettó vételár 30 %-a.
- Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett egyes tételek (eszközök) szerinti nettó vételár 30%-a.
- Teljesítési biztosíték (nettó vételár 2 %-ának megfelelő összeg).
- Jótállás: min. 12 hónap, Ajánlattevő megajánlása szerint alakul.
Előleg igényelhető: max. 50%
Ajánlatkérő az előleg fizetését a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és a folyósított előleg
különbözetére jutó támogatás összege vonatkozásában előleg-visszafizetési biztosíték adáshoz köti.
Részszámlázás: igen, szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF.
A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: Ptk. 6:130.§ (1)-(2), Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., 272/2014. (XI.5.) Kr.
Utófinanszírozás, támogatás intenzitása az eljárás indításakor: 90
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Juharos Ügyvédi Iroda, 1053
Budapest, Vámház krt. 8. I/4.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A jogosultak a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései
alapján.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.
2) 321/2015. (X.30.) 30. § (4) bek: Az alkalmassági feltételek szigorúbbak
3) A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra
irányuló igényt (pályázatot; támogatási szerz. -módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK
tájékoztatja AT-t, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását), vagy az igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) mód-ot
vagy vált.bej. el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére
vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk.
6:116. § (1) bek. az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét
biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált.bej. nem kerül
elfogadásra. Jelen feltételek szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltétele.
4) Értékelés módsz. - legjobb ár-érték arány:AK a 3. r.sz. (jótállás) esetében KH útmutatója (KÉ
2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklete A. 1. bb) pont szerinti egyenes
arányosítás módszere, a 2. r.sz. (minőségi vállalások) esetében KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147.
szám) 1. számú melléklete B. 1. a pontozás módszere, valamint az útmutató 1. számú melléklete
A 1. bb) pont szerinti egyenes arányosítás módszere együttes alkalmazásával történik, az 1. r.sz.
esetében (Ajánlati ár (nettó Ft)) KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1.
ba) pont szerinti fordított arányosítás. Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám
alsó-felső határa: 0-100 pont; 0 pont legrosszabb, 100 pont legjobb érték. Részl.: ADI.
AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni az ADI-II kötet szerint, mely tartalmazza a
megajánlott eszközök leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az AK
által előírt minimális paramétereknek való megfelelés (AD II. Kötet Műszaki leírásában található
táblázat csatolása szükséges kitöltve). AT szakmai ajánlata keretében mutassa be a megajánlása
szerinti típusú edényeket méretezett rajzokkal, ábrákkal, fényképekkel.AK felhívja a figyelmet, hogy
amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő
alátámasztó dokumentum benyújtását kérheti ajánlattevő részéről (ennek körében: gyártói igazolást,
típusbizonyítványt vagy más egyéb, ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb
alátámasztást). Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem a dokumentációban meghatározott
műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását tartalmazza.
AK előírja, hogy szakmai ajánlatában AT csatolja az egyes műszaki követelményeknek való
megfelelést alátámasztó dokumentumokat, melyekre vonatkozó részletes előírásokat a
közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlati dokumentáció tartalmaz.
A fentieken túlmenően AK előírja, hogy ajánlatában AT csatolja a 2. részszempont 2.1-2.2.
alszempontja szerinti vállalás(ai)t (megajánlásait) alátámasztó, azt igazoló dokumentumo(ka)t.
AK előírja továbbá, hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlata részeként az árazott
költségvetést hiánytalanul kitöltve.
A további információk a felhívás VI.4.3.) pontjában folytatódnak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +361 882 8594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +361 8828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
előírásai szerint. További inf folyt.: 6) Ajánlati biztosíték: 1.000.000,- Ft. Átutalás esetén AK Magyar
Államkincstárnál vezetett 10026005-00338336-00000017számú bankszámlájára kell teljesíteni.
Az átut. fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az aj-hoz
csatolni kell. A befizetés ig. módja: a befizetést igazoló okirat benyújtása. A biztosítékra vonatkozó
részl. szabályokat az AD (ADI. kötet, I. fejezet, 17. pontja) tartalmazza. 7)AK alkalmazza a Kbt. 75.
§ (2) bek. e) pontját. 8)Kbt.35.§ (8) alapján nem hozható létre gazd. szerv. (projekttársaság). 9) A
köz. dok. ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el
kell érnie az AT határidő lejártáig (Kbt.57. § (2) bek.). 10) AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015.
(X. 30.) KR. 46. § (3) bek.-ben foglaltak alapján a meghat. gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve
konkrét eljárásra, amely egy adott gazd. szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra
vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. 11) AK felhívja a figyelmet, hogy a 339/2014. (XII. 19.) KR-ben foglaltak
szerint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság más AK
nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján.
Az AF I.1. pontjában AK-ként kizárólag hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre
az 1. szervezet, a jelen eljárás ajánlatkérője az AF.I.1. pontjában megjelölt 2. szervezet, azaz a
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás. 12) AK felhívja a figyelmet, hogy az AF II.1.5., II.2.6. pontjában meghatározott összeg
kizárólag hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre. 13) II.2.14. pont folytatása: AK
a műszaki feltételrendszert, követelményeket úgy alakította ki, hogy az a versenyt megfelelően
biztosítja a mellett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból ésszerűtlen lenne. AK
a vizsgálata során megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazdasági műszaki
szempontból költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre való szétbontás nélkül, egységes
koordinációval. AK szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő és esetlegesen
érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása
ekként ésszerű, azon túlmenően, hogy költséghatékonyabbá válik a beszerzés. AK a III.1.3) M.3. alk.
min.köv-el kapcs.ban az alábbi táj-t adja. AK kifejezetten is felhívja a figyelmet, hogy amennyiben
a mpld. megállapítható tulajdonsága nem felel meg a műszaki köv-ekben meghat. kritériumoknak
(AD II. kötet), úgy az nem minősül hiánypótlás körében értelmezhető hibának, hiánynak, és ekként
is az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Figyelemmel arra, hogy a 4.-5.tételek műszaki
specifikációját tekintve egyezőek, csupán színmegjelölésüket tekintve térnek el egymástól, nem
követelmény a 4.-5. tételekből is egy-egy mpld. leadása, amennyiben azokat AT egyazon típussal
kívánja teljesíteni, és színmegjelölésen kívüli paraméterekben egyező termékek, úgy egy mpld.
leadása elegendő Részl,: ADI. kötet III. fejezet, 15. pont. 14)Nyertes AT szerz. kötkor rendelkezzen
érvényes,hulladékgyűjtő edényzet gyártására és/vagy forgalmazására vonatkozóISO9001minőségiri rendszer szerinti tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű független tanúsító szervezet által
kiadott érvényes minőségbiz-i rendszertanúsítvánnyal;valamintISO14001környezetirányítási
rendszer szerinti tanúsítvánnyal illetve környezetvéd.vezetési rendszerrel vagy azzal egyenértékű
tanúsítvánnyal. A fent megjelölt tanúsítványoknak a szerz.kötés időpontjában érvényesnek
kell lenniük, val. a szerz. egész időtartama alatt nyertes AT-nek gondoskodnia kell a tanúsítv.
érv.fenntartásáról

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +361 8828594
E-mail: dontobizozttsag@kt.hu
Fax: +361 8828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (6027/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
Hivatalos név: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK10025
Postai cím: Városgazda sor 1.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Lukács Attila, szakmai vezető
Telefon: +36 62777270
E-mail: kehop321@szkht.hu
Fax: +36 62777271
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dhgt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://eljarasok.imperialkft.hu/kozbeszerzesi-eljarasok/76/akehop-3-2-1-15-2016-00006-azonositoszamu-projekt-megvalosulasahoz-szukseges-hulladekgyujtoedenyek-beszerzese (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bimbó út 1-5. A lph. III. emelet 1. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kuti Gábor (FAKSZ - lajstromszám: OO800)
Telefon: +36 12053512
E-mail: kuti.gabor@imperialkft.hu
Fax: +36 12053513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://imperialkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bimbó út 1-5. A lph. III. emelet 1. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kuti Gábor (FAKSZ - lajstromszám: OO800)
Telefon: +36 12053512
E-mail: kuti.gabor@imperialkft.hu
Fax: +36 12053513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://imperialkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt
megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34928480-6

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt megvalósulásához
szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt
megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34928480-6

További tárgyak:

39221260-7
44613800-8
44613700-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő címe: 6729 Szeged, Sándorfalvi út II.
Külterület 01207/75 hrsz. (Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő Központ)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási
időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére
finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások
lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15 KEHOP-3.2.1-15-2016-00006
azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt
megvalósulásához szükséges alábbi hulladékgyűjtő edények beszerzése az alábbi mennyiségben:
Tétel Megnevezés Mennyiség Menny.egység
KONTÉNEREK
1. Egyéb konténer 1, Újrahasználati konténer (20' lábas, oldalról nyitható, zárt konténer) 32 db
2. Egyéb konténer 2, 10 m3-es nyitott, görgős konténer 2 db
3. Egyéb konténer 3: 12 m3-es nyitott, görgős konténer 1 db
4. Egyéb konténer 4, 36 m3-es nyitott, görgős konténer 12 db
5. Egyéb konténer 4: 36 m3-es nyitott, görgős konténer 2 db
6. Egyéb konténer 5: Nyitott, szimmetrikus 4 m3-es konténer 1 db

7. Egyéb konténer 6, 4 m3-es szimmetrikus zárt gj. által üríthető (önűrítős) 4 db
8. Egyéb konténer 7, veszélyes hulladékgyűjtő konténer (20' lábas, oldalról nyitható, zárt konténer) 1 db
ELKÜLÖNÍTETT GYŰJTÉSHEZ KUKÁK
9. 120 literes kerekes hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 52 045 db
10. 240 literes kerekes hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 1 544 db
11. 1100 literes kerekes, műanyag, billenő fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 840-3 1 378 db
EGYÉB EDÉNYZET
12. 300 literes műanyag házi komposztáló edény 3 120 db
13. Egyéb edényzet 1, 600 l-es zárható műanyag edény 2 db
14. Egyéb edényzet 4, 200 l-es patentzáras műanyag hordó 3 db
15. Egyéb edényzet 5, 200 l-es betöltő nyílással rendelkező fém hordó 2 db
16. Egyéb edényzet 6, 30 l-es műanyag csavaros tetejű hordó 27 db
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a
nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok
részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való
hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Minőségi vállalások az alábbi alszempontok szerint: 40
2 2.1. A 120 literes hulladékgyűjtő edények az MSZ EN 840-1 szabvány elvárásain túlmenően, a
minimum 2 tartó borda mellett minimum 2 támasztó bordával is rendelkeznek (igen/nem) 15
3 2.2. A 120 literes hulladékgyűjtő edények a minimum elváráson túlmenően csak az edénytest és
fedél együttes tömege eléri a 7 kg-ot (igen/nem) 15
4 3. Jótállás időtartama (hónapban) (12 hó érv küszöbnek minősülő megajánláson felüli mérték,
akként, hogy a max. 36 hónap többlet megajánláson felüli megajánlást AK többlet pontszámmal nem
értékeli) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-3.2.1-15-2016-00006
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra,
hogy a közbeszerzés tárgyát képező azonos áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális egységet képez,
melynek - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból
nem lenne ésszerű. Folytatás: AF. VI.4.3.12.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok
bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1. § (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a
Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok
között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban:EEKD)
kitöltött és megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt példányának
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
(ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya
alá.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az
ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr.
3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem
vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
A Kr. 1. § (7) alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az
ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott
EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban
meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az
alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban (azaz a IV. rész α pont kitöltését).
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel
az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a felhívás feladásának
napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló,
a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, (a felhívás feladásának napján már nem
létező számlaszámok esetében az alábbiak szerinti kivétellel) nyilatkozatot attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:

• a pénzforgalmi számla (számlák) száma;
• a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i);
• a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban
előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja
szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a sorban állás
szóhasználatot is elfogadja).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a
vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.
P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja
a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés
tárgyából (hulladékgyűjtő edényzet - konténer és/vagy műanyag hulladékgyűjtő edény - szállítása)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó
3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése
óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt
minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetekre az
igazolással kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben
P.1. a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban bármelyik pénzforgalmi számláján 15
naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P.2. a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a
közbeszerzés tárgyából (hulladékgyűjtő edényzet - konténer és/vagy műanyag hulladékgyűjtő edény
- szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el
legalább az 550.0000.000,- HUF összeget.
A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1.
pont szerinti követelmények).
A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65.§ (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bek és a Kr. 1.§
(1) alapján az AT-nek az ajánlatának benyújtásakor a KD között rendelkezésre bocsátott EEKD
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban
meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja
AT egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (azaz a IV. rész α
pont kitöltését). A Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike
külön EEKD-t nyújt be.
Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az EEKD-t a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy
személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal
azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az ig.-ok benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges
igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M.1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától
visszafelé számított megelőző 6 év (72 hónap) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az

előírásoknak megfelelően teljesített közbeszerzés tárgyára vonatkozó szállításainak (hulladékgyűjtő
edényzet - konténer és/vagy műanyag hulladékgyűjtő edény - szállítása) ismertetése.
AT-nek egy cégszerűen aláírt nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy a referenciaigazolásokban és/
vagy nyilatkozatokban bemutatott referenciák mely alkalmassági minimumkövetelmény igazolására
vonatkoznak.
A Kr. 21. § (1a) bek. alapján Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 6 év teljesítéseinek igazolását írta
elő, melynek értelmében az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett (Ajánlatkérő a teljesítés
ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti), de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe. A Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontja alapján
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap pontossággal),
• a szerződést kötő másik fél neve és székhelye,
• a korábbi teljesítés tekintetében a szerződést kötő másik fél részéről érdemi felvilágosítást adó
személy neve, elérhetősége
• a szállítás tárgya és mennyisége,
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
M.2 A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bek. i) pontja alapján AT csatoljon olyan, elismert (bármely
nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy
a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel
bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.
M.3. A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján AT csatolja a 9-12. tételek
mintapéldányát (mpld.), az alábbiak szerint:- a leadott mpld-oknak meg kell egyezniük az AT
szakmai ajánlatában megajánlott pontos típusokkal,- a mpld. színét AT jogosult megválasztani,valamennyi mpld.-on fel kell tüntetni a termék pontos típusát oly módon, hogy az könnyen ne legyen
eltávolítható,- AT nevét AT-k nem tüntethetik fel a mpld.-on,- a mpld.-on az EU társfinanszírozásával
történt beszerzésre vonatkozó matrica feltüntetése nem szükséges, azonban a további műszaki
leírásban (AD.II.) foglalt előírásokat meg kell tartani.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. rendelkezései is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, befejezett (több szerződéssel is teljesíthető), alábbi referenciamunká(kk)val:
Legalább
- 120 literes (azaz 120 literes vagy annál nagyobb űrtartalmú), kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő
edények esetében összesen legalább 35000 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val; és
- 240 literes (azaz 240 literes vagy annál nagyobb űrtartalmú), kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő
edények esetében összesen legalább 1000 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val; és
- 1100 literes (azaz 1100 literes vagy annál nagyobb űrtartalmú), négykerekes műanyag
hulladékgyűjtő konténerek esetében összesen legalább 1000 db szállítására vonatkozó
referenciá(kk)val; és
- Legalább 4 m3-es (azaz 4 m3-es vagy annál nagyobb űrtartalmú), görgős konténerek esetében
összesen legalább 12 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val;
- Legalább 300 literes (azaz 300 literes vagy annál nagyobb űrtartalmú), műanyag komposztáló
edény esetében összesen legalább 2300 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val;
azzal, hogy legfeljebb egy szerződés keretében a fenti bármelyik űrtartalom szerinti edényzetből
(kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő edény és/vagy négykerekes műanyag hulladékgyűjtő konténer
és/vagy minimum 4 m3-es acélkonténer és/vagy min. 300 literes műanyag komposztáló edny)) sor
került legalább 37000 db mennyiség (a különböző eszközök száma összeadódik) leszállítására.
Ajánlatkérő a kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő edény alatt az MSZ EN 840-1 szabvány szerinti
két kerékkel rendelkező műanyag hulladékgyűjtő edényt érti.
Ajánlatkérő a négykerekes műanyag hulladékgyűjtő konténer alatt az MSZ EN 840-2 szabvány
szerinti négy kerékkel rendelkező műanyag hulladékgyűjtő konténert érti.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül
teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó
befejezési időpontja, erre az időszakra esik (Kr. 22. § (4) bekezdés).
M/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha a megajánlott termékek nem rendelkeznek az adott termékre
vonatkoztatható tanúsítvánnyal, leírásoknak, szabványoknak való megfeleléssel az alábbiak szerint:
M/2.1) a 9-10 tétel tekintetében: MSZ EN 840-1 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ
951/1; (2 kerekes műanyag gyűjtőedények tekintetében)

a 11 tétel tekintetében: MSZ EN 840-3 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1; (4
kerekes billenő fedeles műanyag gyűjtőedények tekintetében)
a 1,3,6-8 tétel tekintetében DIN 30720 (fém konténerek tekintetében)
a 2, 4-5 tétel tekintetében DIN 30722 (fém konténerek tekintetében)
a 12. tétel tekintetében ZEK 01.4-08 (PAH) (300 literes komposztáló tekintetében)
európai szabványnak megfelelő - vagy azzal egyenértékű - tanúsítvány(okk)al.
M/2.2) a 9-11 tétel tekintetében: GS (megvizsgált minőség) - vagy azzal egyenértékű -tanúsítással.
(fém konténerek esetében nem irányadó elvárás)
M.3.) Alkalmatlan az AT, ha a 9-12. tételek tekintetében megajánlott termékek bármely
mintapéldánya nem biztosítja, hogy az adott termék a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt szakmai követelményeknek megfelel. AK a szakmai bírálat során a
mintaedények alapján azt vizsgálja, hogy a termékek a műszaki specifikációban leírt valamennyi
követelménynek megfelelnek-e. AK ezen bírálatról ellenőrzési adatlapot vesz fel. Folyt.: VI.4.3)15.)
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
-Késedelmi kötbér: összesen legfeljebb a megajánlott teljes nettó vételár30%-a.
-Meghiúsulási kötbér:a meghiúsulással érintett egyes tételek(eszközök)szerinti nettó vételár 30%-a.
-Teljesítési biztosíték (nettó vételár 2%-ának megfelelő összeg).
-Jótállás: Ajánlattevő megajánlása szerint alakul. A 12 hónap jótállási kötelem vállalása alapvető
követelmény.
Előleg igényelhető: max.50%+ÁFA
AK az előleg fizetését a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és a folyósított előleg különbözetére
jutó támogatás összege vonatkozásában előleg-visszafizetési biztosíték adáshoz köti.
Részszámlázás: igen, maximum 10 darab részszámla, Vevő nem határoz meg egyedi részteljesítési
határidőket.
A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF.
A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: Ptk. 6:130.§(1)-(2),Kbt. 135.§(1),(5)-(6) bek., 272/2014.(XI.5.)Kr.
Utófinanszírozás, támogatás intenzitása a mindenkori TSZ szerinti, Részletesen:ADIII. kötet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Imperial Tender Közbeszerzési és
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lph. III. emelet 1. ajtó (bejárat a Buday László utca 2. felől)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A jogosultak a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései
alapján.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.
2) Kr. 30. § (4) bek: Az alkalmassági feltételek szigorúbbak
3) A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra
irányuló igényt (pályázatot; támogatási szerz. -módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK
tájékoztatja AT-t, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását), vagy az igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) mód-ot
vagy vált.bej. el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére
vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk.
6:116. § (1) bek. az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét
biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált.bej. nem kerül
elfogadásra. Jelen feltételek szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltétele.
4) Értékelés módsz. - legjobb ár-érték arány: AK a 3. r.sz. (jótállás) esetében KH útmutatója (KÉ
2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklete A. 1. bb) pont szerinti egyenes
arányosítás módszere, a 2. r.sz. (minőségi vállalások) esetében KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147.
szám) 1. számú melléklete B. 1. a pontozás módszere, valamint az útmutató 1. számú melléklete
A 1. bb) pont szerinti egyenes arányosítás módszere együttes alkalmazásával történik, az 1. r.sz.
esetében (ár) KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1. ba) pont szerinti

fordított arányosítás. Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa:
0-100 pont; 0 pont legrosszabb, 100 pont legjobb érték. Részl.: ADI.
5) AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni az ADI-II kötet szerint, mely tartalmazza a
megajánlott eszközök leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az AK
által előírt minimális paramétereknek való megfelelés (AD II. Kötet Műszaki leírásában található
táblázat csatolása szükséges kitöltve). AT szakmai ajánlata keretében mutassa be a megajánlása
szerinti típusú edényeket méretezett rajzokkal, ábrákkal, fényképekkel alátámasztva, valamint
AK előírja, hogy a Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevő
egyes típusok tekintetében a műszaki leírásban foglaltak szerint a 9-12. tételek tekintetében a
műszaki követelményeket mindenben teljesítő 1-1 db mintaedény leadását. A mintaedények
vizsgálatának részletes szabályai az AD I. kötet III. fejezet 12.2. pontjában kerültek meghatározásra.
AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye
merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dokumentum benyújtását kérheti ajánlattevő részéről
(ennek körében: gyártói igazolást, típusbizonyítványt vagy más egyéb, ezen igazolási módokkal
egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást). Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem
a dokumentációban meghatározott műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását tartalmazza.
AK előírja, hogy szakmai ajánlatában AT csatolja az egyes műszaki követelményeknek való
megfelelést alátámasztó dokumentumokat, melyekre vonatkozó részletes előírásokat a
közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlati dokumentáció tartalmaz.
AK előírja továbbá, hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlata részeként az árazott
költségvetést hiánytalanul kitöltve.
A további információk a felhívás VI.4.3.) pontjában folytatódnak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
előírásai szerint
További információk folytatása:
6) Ajánlati biztosíték: 2M,- Ft. Teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján. Átutalás esetén AK
10028007-00338233-00000017 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Az ajánlati biztosíték
az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő
befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
- kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatkérő
rendelkezésére kell állnia.
Jelen felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított
60 napot kell érteni! Részl.: ADI. kötet I. fejezet, 17. pont.
7) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8) Kbt.35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
9) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlati határidő lejártáig (Kbt.57. § (2) bek.).

10) AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) KR. 46. § (3) bek.-ben foglaltak alapján a
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra
való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
11) AK felhívja a figyelmet, hogy a 339/2014. (XII. 19.) KR-ben foglaltak szerint az NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság más AK nevében folytatja
le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján. Az AF I.1.
pontjában ajánlatkérőként kizárólag hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1.
szervezet, a jelen eljárás AK-je az AF.I.1. pontjában megjelölt 2. szervezet, azaz a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás.
12) II.2.14. pont folyt.: AK a műszaki feltételrendszert, követelményeket úgy alakította ki, hogy az a
versenyt megfelelően biztosítja a mellett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból
ésszerűtlen lenne. AK a vizsgálata során megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező
eszközök gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre való
szétbontás nélkül, egységes koordinációval. AK szempontjából továbbá fontos és egységesen
kezelendő és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos
feladatok összehangolása ekként ésszerű, azon túlmenően, hogy költséghatékonyabbá válik a
beszerzés.
13) Nyertes AT szerződéskötéskor rendelkezzen érvényes,hulladékgyűjtő edényzet gyártására
és/vagy forgalmazására vonatkozóISO9001minőségir-i rendszer szerinti tanúsítvánnyal
vagy azzal egyenértékű független tanúsító szervezet által kiadott érvényes minőségbiz-i
rendszertanúsítvánnyal;valamintISO14001környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítvánnyal illetve
környezetvédelmi vezetési rendszerrel vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal. A fent megjelölt
tanúsítványoknak a szerződéskötés időpontjában érvényesnek kell lenniük, valamint a szerződés
egész időtartama alatt nyertes AT-nek gondoskodnia kell a tanúsítványok érvényességének
fenntartásáról.
14)FAKSZ: Kuti Gábor (lajstromszám: OO800)
15) AK a III.1.3) M.3. alk. min.köv-el kapcs.ban az alábbi táj-t adja. AK kifejezetten is felhívja a
figyelmet, hogy amennyiben a mpld. megállapítható tulajdonsága nem felel meg a műszaki kövekben meghat. kritériumoknak (AD II. kötet), úgy az nem minősül hiánypótlás körében értelmezhető
hibának, hiánynak, és ekként is az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Részl,: ADI. kötet III.
fejezet, 12. pont.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (6074/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
Hivatalos név: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK10025
Postai cím: Városgazda sor 1.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Botka László elnök
Telefon: +36 62777270
E-mail: kehop321@szkht.hu
Fax: +36 62777271
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dhgt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://eljarasok.imperialkft.hu/kozbeszerzesi-eljarasok/77/akehop-3-2-1-15-2016-00006-azonositoszamu-projekt-megvalosulasahoz-szukseges-gyujto-esszallitojarmuvek-beszerzese (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bimbó út 1-5. A lph. III. emelet 1. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kuti Gábor (FAKSZ - lajstromszám: OO800)
Telefon: +36 12053512
E-mail: kuti.gabor@imperialkft.hu
Fax: +36 12053513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://imperialkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bimbó út 1-5. A lph. III. emelet 1. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kuti Gábor (FAKSZ - lajstromszám: OO800)
Telefon: +36 12053512
E-mail: kuti.gabor@imperialkft.hu
Fax: +36 12053513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://imperialkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt
megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34144510-6

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt megvalósulásához
szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt
megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34144510-6

További tárgyak:

34144511-3
34144512-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6729 Szeged, Sándorfalvi út II. Külterület 01207/75
hrsz. (Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő Központ)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (AF.I.1. pont 1. szervezet) feladatai között nevesítésre került többek között
a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a
továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához
szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-00006
azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt
megvalósulásához szükséges alábbi gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése az alábbi mennyiségben:
N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek (Gyűjtő-, és szállító járművek) az alábbiak szerint:
tétel (típus) sorszáma tétel (típus) megnevezése mennyiség (db)
1. Tömörítő lapos felépítményes, 3 tengelyes (6x2 gyűjtőjármű) 4
2. Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 tengelyes (6x2 szállító jármű) ürítőszerkezettel ellátott
konténerrel 1
3. Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 tengelyes (6x2 szállító jármű) 2
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az 1. számú gyűjtőjármű típus tömörítő lapos felépítményes, hátulsó töltésű tehergépjármű.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezé-sét.

Az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva
történjen (okmányirodai ügyintézés). A forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági díjak (értve ez alatt:
illeték, a forgalmi engedély, rendszám kiadással kapcsolatos egyéb e körbe tartozó költségek) megfizetésére
Ajánlatkérőként szerződő végső kedvezményezett köteles akként, hogy azt az ajánlati árra vonatkozó
megajánlás (szerződéses vállalási ár) nem tartalmazza.
Hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül
szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen (nyertes ajánlattevőként szerződő fél 24 órán belüli
időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és
annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni) azzal, hogy a 24 órán belüli időintervallum munkanapok
figyelembe vételével értelmezendő.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön, legalább 2 fő
elméleti és gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása. A betanítást
a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni. A betanítás helyszíne: Eladó és Vevő megállapodása
szerint, a leszállított eszközök rendelkezésre állási helyének a figyelembe vételével, tervezetten: 6729
Szeged, Sándorfalvi út II. Külterület 01207/75 hrsz. (Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő
Központ).
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a
nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok
részét képező dokumentáció, műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való
hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A gépjárművek üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti
hatások 40
2 2.1. alszempont: Megajánlott 1-3. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos üzemanyag fogyasztása (energiafelhasználása) (g/kWh) 12
3 2.2. alszempont: A megajánlott 1-3. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos szén-dioxid
kibocsátása (g/kWh) 7
4 2.3. alszempont: A megajánlott 1-3. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos nitrogén-oxid (NOx)
kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
5 2.4. alszempont: A megajánlott 1-3. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos THC kibocsátása (g/
kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
6 2.5. alszempont: A megajánlott 1-3. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos részecske
kibocsátása (g/kWh) -EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-3.2.1-15-2016-00006
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra,
hogy a közbeszerzés tárgyát képező azonos áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális egységet képez,
melynek - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból
nem lenne ésszerű. Folytatás: AF. VI.4.3.15.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok
bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatá-ban
a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok
között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltött és
megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt példányának benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8, 10, 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.
§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem
vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésé-ben
foglalt jogszabályi előírások értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (Kr.)
1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen
eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre
bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az
alkalmassági követelmények előzetes igazolása során előírja a részletes információk megadását a
formanyomtatvány IV. részében.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel
az alkalmassági követelményeknek:

P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő)
csatolja a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi
pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a jelen felhívás
feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot (a felhívás feladásának napján már nem
létező számlaszámok esetében az alábbiak szerinti kivétellel) attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak, az alábbi minimális tartalommal:
a pénzforgalmi számla (számlák) száma; a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának
időpontja(i); a pénzforgalmi számláján (számláin) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző
24 hónapon belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a
sorban állás szóhasználatot is elfogadja).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók
a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is, azonban az ajánlati
felhívás feladásának napján már nem létező számlaszámok esetében a pénzügyi intézménytől
származó nyilatkozatnak nem kell az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbinek lennie, a
megszűnés dátuma szerinti vagy azt követően kelt igazolást Ajánlatkérő elfogadja megfelelőként.
P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a
jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés
tárgyából (N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek szállítása) származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - évenkénti árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése
óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt
minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az
igazolással kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben
P.1. a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül bármelyik, pénzforgalmi
számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P.2. jelen felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a
közbeszerzés tárgyából (N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek szállítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 250.000.000,HUF összeget.
A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1.
pont szerinti követelmény).
A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénz-ügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a
321/2015 (X.30.) Korm.rendelet (Kr) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a
Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési
dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum
(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megf. a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban
meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági
követelmények előzetes igazolása során előírja a részletes információk megadását a forma-

nyomtatvány IV. részében. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes
európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az
igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az
alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia
az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az ig.-ok benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges
igazolnia, hogy megf. a köv.-eknek:
M.1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb
befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításainak ismertetése.
A 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1a) bek. alapján Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy három év
teljesítéseinek igazolását írta elő, melynek értelmében az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett (Ajánlatkérő a teljesítés ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti), de legfeljebb hat éven
belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (1) bek. a)-b) pontja
alapján
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdés rendelkezései is.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és
befejező ideje (év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a szállítás tárgya
és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. AK kizárólag
a ref.munkának az AT által elvégzett részét/arányát veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és
vizsgálata során. Kérjük emiatt a szállítások bemutatásánál adják meg a saját teljesítés mértékét
az alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki mennyiségi tartalomban. Amennyiben egy
szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság
tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia
az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban
a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja
ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására
vonatkozó okiratokat is.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkal-massági
minimumkövetelmények!
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében
foglaltakra.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. rendelkezései is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, befejezett, alábbi (több szerződéssel is teljesíthető) referenciamunká(kk)val:
Legalább 3 db N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjármű szállítására vonatkozó referenciával
(referenciákkal), amely(ek) körében sor került legalább egy olyan szerződés teljesítésére,
mely magában foglalt legalább 1 db hulladékgyűjtő tömörítő lapos felépítményes és 1 darab
hulladékgyűjtő konténeremelő felépítményes tehergépkocsi szállítást.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül
teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó
befejezési időpontja, erre az időszakra esik (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

- Késedelmi kötbér: alapja a késedelmes teljesítéssel érintett egyes tételek (járművek) nettó vételára,
mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1% a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a
megajánlott teljes nettó vételár 20 %-a.
- Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett egyes járművek szerinti nettó vételár 20%-a.
- Jótállás: A leszállított eszközökre 12 hónap
Előleg igényelhető: max. 50%
Ajánlatkérő az előleg fizetését a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és a folyósított előleg
különbözetére jutó támogatás összege vonatkozásában előleg-visszafizetési biztosíték adáshoz köti.
Részszámlázás: járművenként max. 1 db részszámla.
A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF.
A kifizetés során vonatkozó jogszabályok: Ptk. 6:130.§ (1)-(2), Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., 272/2014. (XI.5.)
Kr.. Utófinanszírozás, támogatás intenzitása a mindenkori TSZ szerinti, AF feladásakor: 89,999922%.
Részletesen: AD III. kötet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Imperial Tender Közbeszerzési és
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lph. III. emelet 1. ajtó (bejárat a Buday László utca 2. felől)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A jogosultak a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései
alapján.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alk.
2) Az alk felt-ek és azok előírt ig módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő fel-vétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
3) A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tek, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra irányuló
igényt (pályázatot; támogatási szerz. -módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK tájékoztatja
AT-t, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben
történő elfogadását vagy amennyiben releváns a TSZ mód-ot vagy vált. bej. el nem fogadását olyan
körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerz megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása
okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az eljárást akkor is
eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ nem kerül megkötésre,
vagy a TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra. Jelen feltételek a
szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.
4) Értékelés módsz. - legjobb ár-érték arány; AK az 1. r.sz. (ár) valamint a 2. r. sz 2.1. és 2.2. alsz.
esetében az ajánlati elemeket olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legalacsonyabb megajánlást
tartalmazó) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb
pontszámot a fordított arányosítás módszerével osztja ki, KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám)
VI. pont 1. sz. melléklet A.1. ba) pont. AK a 2. r.sz. 2.3-2.5. alsz. esetében az ajánlati elemeket
olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlati tartalmi elemre
a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot az egyenes arányosítás
módszerével osztja ki, KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1.
bb) pont. R. sz szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0 pont
legrosszabb, 100 pont legjobb érték. Részl: ADI.
5) AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni az ADI-II kötet szerint, mely tartalmazza a
megajánlott gj-ek leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az AK által
előírt minimális paramétereknek való megfelelés. (AD II. Kötet Műszaki leírásában található
táblázat csatolása szükséges kitöltve). AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valamely adat
megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dokumentum
benyújtását kérheti AT részéről (ennek körében: gyártói igazolást, típusbizonyítványt vagy
más egyéb, ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást). AT
továbbá csatolni köteles szakmai ajánlata keretében a dokumentáció részeként kiadott részletes
táblázatot kitöltve (AD I. kötet 1.sz.melléklet) a 2. értékelési részszempontra tett megajánlásai
alátámasztásaként, a gépjárművek üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások
ismertetéseként. AK előírja továbbá, hogy a 2. értékelési részszempontra tett megajánlás
alátámasztásaként szakmai ajánlat keretében AT csatolja a független akkreditált laboratórium
által végzett mérések jegyzőkönyvének másolatát, motortípusonként. AK a mérési jegyzőkönyv
mért adatokat tartalmazó releváns részét kéri csatolni melyből a megajánlás szerinti adatok
hitelesen visz-szaellenőrizhetőek. A mérési jkv mérés körülményeit és részleteit rögzítő információs
részének csatolása nem követelmény. Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem a dok-ban
meghatározott műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását tartalmazza. AK előírja továbbá,
hogy szakmai ajánlat keretében kerüljön csatolásra az érintett gyártómű és/vagy mo-i képviselet és/
vagy valamennyi szakszerviz nyilatkozata a szakszervizre vonatkozó kötelezettségek biztosításáról,

a dok-ban foglalt részletfeltételek szerint. AK a szakmai aj teljes tartalmát jelentőséggel bírónak
tekinti!
AK előírja, hogy a szakmai aj-on túl AT csatolja aj-a részeként az árazott költségvetést hiánytalanul
kitöltve.
Folyt VI.4.3.) pont.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
További információk folytatása:
6) AJ biztosíték: 1 M Ft, teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján. Átutalás esetén AK Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00338233-00000017 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Az aj
biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára
történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető
kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvénnyel. Az aj biztosítéknak az aj kötöttség (60 naptári nap) időtartama alatt AK
rendelkezésére kell állnia. Részletesen:ADI. kötet, I. fejezet, 17. pontja.
7) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
8) Kbt.35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlati határidő lejártáig (Kbt.57. § (2) bek.).
9) AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) KR 46. § (3) bek.- ben foglaltak alapján a
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folya-matra
való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
10) AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 29. §, valamint a 339/2014. (XII. 19.) KR-ben foglaltak szerint
a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság más ajánlatkérő
nevében folytatja le a közb eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján. Az AF
I.1. pontjában AK-ként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1.
szervezet, jelen eljárás AK-je az AFI.1. pontjában megjelölt 2. szervezet, azaz a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás.
11) AK tájékoztatja AT-ket, hogy kizárólag új eszköz ajánlható meg, használt eszköz megajánlása
esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.
12) AK a jelen eljárásban a meghatározott N3 kategória alatt az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2.
§ (9) bekezdése szerinti járműkategóriát érti.
13) A műszaki leírás körében általános jelleggel és általános követelményként meghatározásra
kerül, hogy az EURO VI előírásoknak megfelelő megajánlás az, ami elfogadható. Az ennek meg
nem felelő megajánlások az aj érvénytelenségét vonják maguk után. AK tájékoztatja AT-ket, hogy
az adott aj e szerinti érvényességének/érvénytelenségének vizsgálata körében, azaz a típus
megajánlás EURO VI előírásoknak való megfelelése körében az egyes megajánlásokat a WHSC és

WHTC mérési eredményeket alapul véve a DF-el kalkulált teszt eredmény (DF tényezővel korrigált
végső teszt eredmény) figyelembe vételével vizsgálja, az EURO VI norma adatok, mint vetítési (az
összehasonlítás alapján képező) adatok is ekként - DF tényezővel kalkulálva - kerülnek figyelembe
vételre. AK tájékoztatja AT-t, hogy a fentiek szerinti érvényességi vizsgálatot értelemszerűen az
EURO VI követelmények tekintetében vizsgált paraméterekre végzi el, így a 2.3., 2.4. és 2.5.
értékelési alszempontok esetében.
14) II.2.14. pont folytatása: AK a műszaki feltételrendszert, köv-eket úgy alakította ki, hogy az a
versenyt megfelelően biztosítja a mellett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból
ésszerűtlen lenne. AK a vizsgálata során megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező
eszközök gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre való
szétbontás nélkül, egységes koordinációval. AK szempontjából továbbá fontos és egységesen
kezelendő és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos
feladatok összehangolása ekként ésszerű, azon túlmenően, hogy költséghatékonyabbá válik a
beszerzés.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (6082/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
Hivatalos név: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK15697
Postai cím: Fő tér 4.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Halász Béla
Telefon: +36 306824108
E-mail: halasz.bela@kazincbarcika.hu
Fax: +36 48514721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sajobodva.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.sajobodva.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://ceutender.hu/folyamatban-levo-eljarasaink (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CEU Tender Consulting Kft. (NFP Nemzeti Fejlesztési Program-iroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Muskotály utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Halupa Anett (00166)

Telefon: +36 17829640
E-mail: info@ceutender.eu
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ceutender.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ceutender.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CEU Tender Consulting Kft. (NFP Nemzeti Fejlesztési Program-iroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Muskotály utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Halupa Anett (00166)
Telefon: +36 17829640
E-mail: info@ceutender.eu
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ceutender.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ceutender.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 azonosítószámú projekt
megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállító-járművek beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

34144510-6

x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a SajóBódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00013
azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 azonosítószámú projekt
megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34144510-6

További tárgyak:

34144511-3
34144512-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Sajókazai Hulladékkezelő Centrum, 3720 Sajókaza,
Külterület 082/16 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014.(XII.19.)K.r.-ben az NFP Nonprofit Kft feladatai között nevesítésre került többek
között a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program(továbbiakban:KEHOP)terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához
szüks közbesz-i eljárások lebonyolításáról való gondoskodás
Ennek megfelelően a jelen közbesz-i eljárás tárgya:a„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás területén,különös tekintettel
az elkülönített hulladékgyűjtési,szállítási és előkezelő rendszerre”elnevezésűKEHOP-3.2.1-15-2017-00013
az.számú hulladékgazdálkodási projekt(továbbiakban:Projekt)keretében a projekt megvalósulásához szüks
alábbi gyűjtő-és szállítójárművek beszerzése az alábbi mennyiségben:
N3 valamint N1 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek vmint O4 kategóriájú pótkocsik (Gyűjtő-,és
szállító járművek)az alábbiak szerint:
tétel (típus) sorszáma tétel(típus)megnevezése alap mennyiség (am)(db) opcionális mennyiség (om)(db)
1. Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű, 3 tengelyes, 6x2 gyűjtőjármű am: 2 om: 0
2. Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű, 2 tengelyes, 4x2 gyűjtőjármű am: 9 om: 1
3. Görgős (egykaros) konténeremelő felépítményes tehergépkocsi (6x2) am: 3 om: 0
4. Kétkaros konténeremelő felépítményes tehergépkocsi (4x2) am: 1 om: 0
5. Görgős (egykaros) konténeremelő felépítményes tehergépkocsi daruval (6x2) am: 1 om: 0
6. Görgős (egykaros) konténeremelő felépítményes tehergépkocsi daruval (6x6) am: 1 om: 0
7. Dupla fülkés, platós tehergépkocsi (4x2) am: 3 om: 0
8. Pótkocsi görgős konténer szállítóhoz am: 3 om: 0
Ajánlatkérő(AK)új(nem használt,nem felújított)eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az 1-2.számú gyűjtőjármű típus tömörítő lapos felépítményes,hátulsó töltésű tehergépjármű.

AK az alapmennyiségen túl meghatározta az opcionális részt Kbt.58.§(1)bek alapján.(AF.II.2.11)
Az ajánlati árnak magában kell fogl.az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését.
Az átadás üzembe helyezett állapotban,műszaki vizsgával,rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva
történjen(okmányirodai ügyintézés).A forgalomba helyezéssel kapcs. hatósági díjak(értve ez alatt:illeték,a
forgalmi engedély,rendszám kiadással kapcsolatos egyéb e körbe tartozó költségek)megfizetésére AKként szerződő végső kedvezményezett(Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás) köteles akként,h azt az ajánlati árra vonatkozó megajánlás(szerződéses vállalási ár)nem
tartalmazza.
Hibaelhárítás:az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán
belül szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen(nyertes AT-ként szerződő fél 24 órán belüli
időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni,annak
befejezéséig folyamatosan munkát végezni)azzal,h a 24 órán belüli időintervallum munkanapok figyelembe
vételével értelmezendő.
Nyertes AT feladatát képezi minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön,legalább 2 fő elméleti és
gyakorlati,a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása.A betanítást a teljesítésre
nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni.A betanítás helyszíne:Eladó és Vevő megállapodása szerint,a
leszállított eszközök rendelkezésre állási helyének a figy-be vételével tervezetten:Sajókazai Hulladékkezelő
Centrum,3720Sajókaza,Külterület 082/16hrsz.
A szerz tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket,vmint a nyertes AT
feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbesz-i dok-k részét képező dokumentáció,műszaki
leírás és szerz.tervezet tart.
Ha az ajánlati dokumentáció bármelyik része vmilyen gyártmányú,típusú,eredetű
dologra,eljárásra,védjegyre,szabadalomra,tev-re,személy-re,származásra vagy gyártási folyamatra való
hivatkozást tart,úgy AK az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015.(X.30.) K.r.46.§(3)bek
alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A gépjárművek üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások 40
2 2.1.alszempont: Megajánlott 1-6. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos üzemanyag
fogyasztása (energiafelhasználása) (g/kWh) 12
3 2.2. alszempont: A megajánlott 1-6. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos szén-dioxid
kibocsátása (g/kWh) 7
4 2.3. alszempont: A megajánlott 1-6. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos nitrogén-oxid (NOx)
kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
5 2.4. alszempont: A megajánlott 1-6. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos THC kibocsátása (g/
kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
6 2.5. alszempont: A megajánlott 1-6. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos részecske
kibocsátása (g/kWh) -EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a jelen hirdetmény II.2.4) pontjában
meghatározott alapmennyiségek és az ott, tételenként meghatározott opciós mennyiségek szerinti
(maximum az ott jelölt mennyiségek szerinti darabszámig terjedően) megfelelő mennyiségű
eszközök vonatkozásában vételi jogot köt ki, mellyel ajánlatkérő azonos egységárakon azonos
szerződéses feltételek mellett élhet a szerződésben meghatározott időtartam alatt a szerződésben
meghatározottak szerint.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 azonosítószámú
hulladékgazdálkodási projekt
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra,
hogy a közbeszerzés tárgyát képező azonos áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális egységet képez,
melynek - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból
nem lenne ésszerű. Folytatás: AF VI.4.3.15
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró
okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok
bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek
(továbbiakban:”AT”) ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor
a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési
dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltött és megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező
személy által aláírt példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az
előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön
formanyomtatványt kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
(ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8, 10, 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya
alá.
Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bekezdése alapján
az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon
alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4)
szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az
ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott
EEKD-val kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban
meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr.2. § (5) bekezdése alapján az
alkalmassági követelmények előzetes igazolása során előírja a részletes információk megadását az
EEKD formanyomtatvány IV. részében.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel
az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (1)bek. a) pontja és a Kr.19. § (1) bekezdés a)pontja értelmében ajánlattevő (közös
ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a jelen felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlája tekintetében, a
számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot (a felhívás feladásának napján már
nem létező számlaszámok esetében az alábbiak szerinti kivétellel) attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak, az alábbi minimális tartalommal:
a pénzforgalmi számla (számlák) száma; a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának
időpontja(i); a pénzforgalmi számláján (számláin) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző
24 hónapon belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a
sorban állás szóhasználatot is elfogadja).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a
vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.
P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a Kr.19. § (5) bek. alapján csatolja
a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés
tárgyából ((a) N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek vagy b) N3 kategóriájú
felépítményezett tehergépjárművek és N1 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek és/vagy
O4 kategóriájú pótkocsik szállítása)) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - évenkénti
árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte
meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a
jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi
adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az
igazolással kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben
P.1. a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban bármelyik, pénzforgalmi
számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P.2. jelen felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év
alapján a közbeszerzés tárgyából ((a) N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek
vagy b) N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek és N1 kategóriájú felépítményezett
tehergépjárművek és/vagy O4 kategóriájú pótkocsik szállítása)) származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 684 000 000,- HUF összeget.
A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok össze-adódnak). Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1.
pont szerinti követelmény).
A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt.67.§(1)bek. és a Kr.1.§(1)
bek.alapján az AT-nek az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre
bocsátott (EEKD)benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel a Kbt.65.§alapján az
alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a Kr.2.§(5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása
során előírja a részletes információk megadását az EEKD formanyomtatvány IV.részében. A

Kr.3.§(3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön EEKD
formanyomtatványt nyújt be.
Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni,a Kbt.67.§(3)bekezdése alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről is be kell nyújtani a Kr.3.§ (2)bekezdésében
foglaltaknak megfelelő módon,az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy
személynek-kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében-az előírt igazolási módokkal
azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt.69.§(4)-(7)alapján az ig.-ok benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges
igazolnia,hogy megf.a köv.-eknek:
M.1.A Kbt.65.§(4)bek. és a Kr.21.§(1)bek.a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé
számított megelőző 3 év(36 hónap)legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően teljesített szállításainak ismertetése.
A Kr.21.§(1a)bek. alapján AK felhívja a figyelmet, hogy három év teljesítéseinek igazolását írta
elő,melynek értelmében az AK a vizsgált időszak alatt befejezett(Ajánlatkérő a teljesítés ideje alatt a
sikeres átadás-átvételt érti),de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.A
Kr.22.§(1)bek. a)-b) pontja alapján
Irányadó aKbt.65.§(6)-(7)és(11) bekezdés rendelkezései is.
Az igazolás,illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:a teljesítés kezdő és
befejező ideje(év/hónap/nap),a szerződést kötő másik fél neve és székhelye,a szállítás tárgya és
mennyisége,továbbá nyilatkozni kell arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Amennyiben az ATa referenciát konzorciumban teljesítette,úgy a referenciaig-ból egyértelműen ki
kell derülnie,hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.AK kizárólag a ref.munkának
az AT által elvégzett részét/arányát veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata
során.Kérjük emiatt a szállítások bemutatásánál adják meg a saját teljesítés mértékét az
alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki mennyiségi tartalomban.Amennyiben egy szervezet
referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni,amelyet projekttársaság tagjaként
teljesített,abban az esetben a Kbt140.§(9)bek.figy-be vételével kell igazolnia az alkalmassági
feltételnek való megfelelést.Amennyiben ATa az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja
műszaki,ill.szakmai alk-át igazolni,csatolja ajánlatához az átalakulásra,jogutódlásának,valamint a
tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve
igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alk-i min.követelménynek
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, befejezett, alábbi (több szerződéssel is teljesíthető) referenciamunká(kk)val:
Legalább 14 db N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek szállítására vonatkozó
referenciával (referenciákkal)
- amely(ek) magában foglalt(ak) legalább 6 db kommunális szilárd hulladék gyűjtésére alkalmas
hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű szállítást és
- amely(ek) körében sor került legalább egy olyan szerződés teljesítésére, mely magában foglalt
legalább 1 db hulladékgyűjtő tömörítő lapos felépítményes, és legalább 2 db görgős egykaros és/
vagy kétkaros konténeremelő felépítményes tehergépkocsi szállítást.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül
teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó
befejezési időpontja, erre az időszakra esik (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés).
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. rendelkezései is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötb:alapja a késedelmes telj.-sel érintett egyes tételek(járművek)nettó vételára,mértéke a
késedelem minden naptári napja után napi1%a kötbéralapra vetítetten,de összesen legfeljebb a megajánlott
opcionális mennyiség nélkül számított teljes nettó vételár 20%a

Meghiúsulási kötb:meghiús-al érintett egyes járművek szerinti opcionális mennyiség nélkül számított nettó
vételár 20%a
Jótállás:A leszállított eszközökre 12 hó
Előleg igényelhető:max.50%
AK az előleg fizetését a szerz elszámolható összegének 10%a és a folyósított előleg különbözetére jutó
támogatás összege vonatkozásában előlegvisszafizetési biztosíték adáshoz köti
Részszámlázás:eszközönként max.1db részszámla
A szerz.és a kifizetés pénzneme:HUF
Kifizetés során a Ptk.6:130.§(1)(2),a Kbt.135.§(1),(5)(6)bek.és a 272/2014.(XI.5.)Kr.vonatkozó rendelk.-ei az
irányadók
Utófinansz.,támogatás intenzitása:mindenkori TSZ szerinti,AF feladásakor:90,163385%
Szerz-t biztosító mellékköt.-ek,fizetés részl. szabályai:dokumentációban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: CEU Konzorcium CEU Tender
Consulting Kft. 1118 Budapest, Muskotály u. 11.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A jogosultak a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései
alapján.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)AK a Kbt71§(6)bek.szerinti korlátozást nem alkalmazza
2)A Kbt135§(12)bek.-ben foglaltakra is tekintettel,AK felhívjaAT figyelmét,hogy támogatásra
irányulóigényt(pályázatot;TSZ.módosítást,változásbejelentést)nyújtott be.AKtájékoztatjaAT-t,hogy a
támogatásra irányuló igény el nem fogadását,v az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását
v amennyiben releváns a Támogatási Szerződés(TSZ)mód-ot vagy vált. bej.el nem fogadását olyan
körülménynek tekinti,melyre az AKa szerz megkötésére v teljesítésére képtelenné válása okaként
hivatkozhat.AKaKbt.53§(6)bek.ésaPtk.6:116.§(1)bek.alapján az eljárást akkor is eredménytelenné
nyilváníthatja,ha szerz.pénzügyi fedezetét bizt.TSZnem kerül megkötésre,v aTSZ mód. nem kerül
aláírásra vagy a vált.bej.nem kerül elfogadásra
Jelen feltételek a szerz.hatályba lépésének felfüggesztő feltételei
3)Értékelés mód.-legjobb ár-érték arány;AKaz1.r.sz.(ár)vmint a2.r.sz.2.1.és2.2.alsz. esetében
az ajánlati elemeket oly módon értékeli,h a legjobb(legalacsonyabb megaj.tartalmazó)ajánlati
tartalmi elemre a max.,a többi ajánlatra pedig arányosankevesebb pontszámot a fordított
ar.módszerével osztja ki,KH útmutatója(KÉ2016.évi147.szám)VI.pont1.sz.mellékletA.1.ba)pont
szerinti.AKa 2.r.sz.2.3-2.5.alsz. esetében az ajánlati elemeket oly módon értékeli,h a
legjobb(legmagasabb megaj.tartalmazó)ajánlati tart.elemre a maxi.,a többi ajánlatra
pedig arányosan kevesebb pontszámot,az egyenes ar.módszerével osztja ki,KH útm.
(KÉ2016.évi147.szám)VI.pont1.sz.mell.A.1.bb)pont.Az értékelés során adható pontszám alsófelső határa:0-100pont;0pontlegrosszabb,100pontlegjobb.AK az alapmenny.vonatk-ban értékel.
Részl:ADI.
4)ATköteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni a dok.szerint,mely tart.a megajánlott
gépjárművek leírását olyan részletességgel,h abból megállapítható legyen azAKáltal előírt
mini.paramétereknek való megfelelés(dok.V.Kötet-ben található táblázat csatolása kitöltve)AK
felhívja a figyelmet,h amennyiben vmely adat megfelelőségével kapcs kételye merül fel,úgy
hitelt érdemlő alátámasztó dok.benyújtását kérheti ATrészéről(ennek körében:gyártói igt,típusbizonyítványt vagy más egyéb,ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb
alátámasztást)ATtovábbá csatolni köteles szakmai ajánlata keretében a dok. részeként kiadott
részletes táblázatot kitöltve(dok.I.1.mell.)a2.értékelési részsz-ra tett megaj.alátámasztásaként,a
gépjárművek üzemeltetése közbeni energetikai és körny-i hatások ismertetéseként.AK előírja
továbbá,h a2.értékelési részsz-ra tett megaj.alátámasztásaként szakmai ajánlat keretében At-nek
csatolniuk szükséges a független akkreditált laboratórium által végzett mérések jegyzőkönyvének
másolatát,motortípusonként.AK ezen mérési jegyzőkönyv mért adatokat tart.releváns részét kéri
csatolni,melyből a megaj.szerinti adatok hitelesen visszaell-hetőek.Érvénytelennek minősül az
ajánlat, amely a dok.V.kötetben meghat.vmenyi műszaki előírásnak nem megfelelő termékek
megajánlását tartalmazza.AK előírja továbbá,hogy szakmai ajánlat keretében kerüljön csatolásra az
érintett gyártómű és/vagy magyarországi képviselet és/vagy valamennyi szakszerviz nyilatkozata a
szakszervizre vonatkozó kötelezettségek biztosításáról,a dok-ban foglalt részletfeltételek szerint.AK
a szakmai ajánlat teljes tartalmát jelentőséggel bírónak tekintiAK előírja továbbá,h a szakmai
ajánlaton túlATcsatolja ajánlata részeként a dok.IV.kötetben rendelkezésre bocsátott költségvetést
beárazott tartalommal,hiánytalanul kitöltve
5)Ajánlati biztosíték:1000000Ft,és az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.Teljesíthető:Kbt54§(2)alapján. Átutalás esetén az AK. Sajó-Bódva Völgye és
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Magyar Államkincstárnál vezetett

10027006-00338240-00000017számú b.számlájára kell teljesíteni.Az átutaláson fel kell tüntetni a
befizetés jogcímét.Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.Részletes
szab. a dokumentáció tartalmazza. A további inf.-k a VI4.3)pontjában folyt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt148§előírásai
szerint
További információk folyt.
6)A Kr.30.§(4)bek.szerinti rendelkezés:valamennyi alkalmassági feltétel szigorúbb.
7)AK alkalmazza aKbt.75.§(2)bekezdés e)pontját
8)Kbt.35.§(8)alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet(projekttársaság)
9)A közbesz.dok-k a Kbt39§(1)bek.szerint a regisztrálási adatok megadását köv.,korlátlanul
és teljeskörűen,közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3)
pontjábanmeghatározott címen.Regisztráció nélküli hozzáférés esetén az AK és Ajánlatkérő
nevében eljáró az eljárás során(adottesetben)nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget
vállalni nem tud. A közbesz-i dokumentumokatajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek vagy
az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus útonel kell érnie,az ajánlattételi határidő
lejártáig. Felhívjuk szíves figyelmüket a dokumentáció I. kötet III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK
FELTÉTELEIrészének 1 alpontjára
10)AK tájékoztatja AT-t,hogy aKr.46.§(3)bek-ben foglaltak alapján a meghat. gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az
általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,vagy védjegyre,szabadalomra,tev-re,személyre,típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a„vagy azzal
egyenértékű”kifejezést is érteni kell
11)AK felhívja a figyelmet,hogy a Kbt29§, valamint a 339/2014.(XII.19.)Korm.rend-ben foglaltak
szerint a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság más
AKnevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás
alapján.Az AFI.1pontjábanAK-ként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre
az 1. szervezet,jelen eljárásAK-je az AFI.1.pontjában2.helyen megjel.szervezet, a Sajó-Bódva
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
12)AK táj. AT-t,hogy kizárólag új eszköz ajánlható meg, használt eszköz megaj. esetén az ajánlat a
Kbt.73.§(1)bek e)pontja alapján érvénytelen.
13)AK a jelen eljárásban a meghatározott N1 és N3 valamint O4 kategória alatt az 5/1990.
(IV.12.)KöHÉM rendelet2.§(9)bekezdés d),f),j) pontjai szerinti járműkategóriát érti
14)A műszaki leírás körében ált.jelleggel és ált.követelményként meghat-ra kerül,hogy azEUROVI
előírásoknak megfelelő megajánlás az,ami elfogadható.Az ennek meg nem felelő megajánlások
az ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után.AK tájékoztatjaAT-t,hogy az adott ajánlat e
szerinti érvényességének/érvénytelenségének vizsgálata körében,azaz a típus megajánlás
EUROVI előírásoknak való megfelelése körében az egyes megajánlásokat aWHSCésWHTC
mérési eredményeket alapul véve a DF-el kalkulált teszt eredmény(DF tényezővel korrigált

végső teszt eredmény)figyelembe vételével vizsgálja,az EUROVInorma adatok, mint vetítési(az
összehas.alapján képező)adatok is ekként-DFtényezővel kalkulálva-kerülnek figyelembe vételre.AK
tájékoztatjaAT-t,hogy a fentiek szerinti érvényességi vizsgálatot értelemszerűen az EUROVIköv-ek
tekintetében vizsgált paraméterekre végzi el,így a2.3.,2.4.és 2.5.értékelési alszempontok esetében
15)II.2.14.pont folyt.AK a műszaki feltételrendszert, követelményeket úgy alakította ki,hogy az a
versenyt megfelelően biztosítja a mellett,hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból
ésszerűtlen lenne.AKa vizsgálata során megállapította,hogy a jelen eljárás tárgyát képező
eszközök gazdasági műszaki szempontból költséghat. beszerezhetőek részekre való szétbontás
nélkül,egységes koordinációval.AK szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő
és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye.Így az ezzel kapcs.feladatok
összehangolása ekként ésszerű,azon túlmenően,hogy költséghatékonyabbá válik a beszerzés
16)A felhívásIV.2.6)pontjában megadott2hónap alatt AK 60napot ért.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (6098/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
Hivatalos név: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK15697
Postai cím: Fő tér 4.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Halász Béla
Telefon: +36 306824108
E-mail: halasz.bela@kazincbarcika.hu
Fax: +36 48514721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kdv.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kdv.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://ceutender.hu/folyamatban-levo-eljarasaink (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CEU Tender Consulting Kft. (NFP Nemzeti Fejlesztési Program-iroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Muskotály utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Halupa Anett (00166)

Telefon: +36 17829640
E-mail: info@ceutender.eu
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ceutender.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ceutender.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CEU Tender Consulting Kft. (NFP Nemzeti Fejlesztési Program-iroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Muskotály utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Halupa Anett (00166)
Telefon: +36 17829640
E-mail: info@ceutender.eu
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ceutender.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ceutender.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 azonosítószámú
megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

34928480-6

x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a SajóBódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00013
azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 azonosítószámú projekt
megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34928480-6

További tárgyak:

39221260-7
44613800-8
44613700-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Szállítási címek: Sajókaza HRSZ 0101/10, Sajókaza
HRSZ 082/22, Szikszó HRSZ 069/2, Putnok HRSZ 0123/15, Edelény HRSZ 050/3, Ózd Center
HRSZ 9255, Sajókaza HRSZ 082/22címe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási
időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére
finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások
lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás területén,
különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű
KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt)
keretében a projekt megvalósulásához szükséges alábbi hulladékgyűjtő edények beszerzése az alábbi
mennyiségben:
Tétel Megnevezés Mennyiség
(db)
1.
Egyéb,10 m3-es nyitott, görgős, ponyvarögzítős, abrolleres, ponyvával
1
2. 20 m3-es nyitott, görgős konténer DIN 30722 szabvány szerint 2
3. 27 m3-es multiliftes zárt konténer átrakóállomáshoz DIN 30722 szabvány szerint
8
4. 32 m3-es nyitott görgős konténer DIN 30722 szabvány szerint 10

5. 32 m3-es zárt görgős konténer DIN 30722 szabvány szerint 10
6. 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény vegyes gyűjtésre MSZ EN 840-1 szabvány szerint 8000
7. 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény egyéb vegyes gyűjtésre MSZ EN 840-1 szabvány szerint
3250
8. 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény egyéb elkülönített gyűjtésre MSZ EN 840-1 szabvány szerint
3250
9. 240 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény vegyes gyűjtésre MSZ EN 840-1 szabvány szerint 600
10. 240 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény elkülönített gyűjtésre MSZ EN 840-1 szabvány szerint 8500
11. 240 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény egyéb elkülönített gyűjtésre MSZ EN 840-1 szabvány szerint
600
12. 1100 literes, négykerekes, műanyag, billenő fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer elkülönített
gyűjtésre MSZ EN 840-3 szabvány szerint 600
13. 1100 literes, négykerekes, műanyag, billenő fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer egyéb elkülönített
gyűjtésre MSZ EN 840-3 szabvány szerint 200
14. 1100 literes, négykerekes, horganyzott acél hulladékgyűjtő konténer vegyes gyűjtésre MSZ EN 840-3
szabvány szerint 50
15. 1100 literes, négykerekes, horganyzott acél hulladékgyűjtő konténer egyéb vegyes gyűjtésre MSZ EN
840-3 szabvány szerint 600
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a
nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok
részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való
hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. A 120 literes hulladékgyűjtő edények az MSZ EN 840-1 szabvány
elvárásain túlmenően, a minimum 2 tartó borda mellett minimum 2 támasztó bordával is
rendelkeznek (igen/nem) 15
2 2.2.A120 l hull.gyűjt edények a min elváráson(miszerint az edény saját töm.vis
edénytest,fedél,tengelykerekek együtt töm min.7kg)túlmenően csak az edénytest és fedél együttes
töm.eléri a7kg-t(igen/nem 15
3 3.Jótállásidőtartama(hóban)(12hó érvényességi küszöbnekminősülő megaj. felüli mérték,akként,h
a max36hó többletmegajánláson felüli megaj-t AK többlet pontsz.nem értékeli 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00013
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra,
hogy a közbeszerzés tárgyát képező azonos felhasználásra szánt áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális
egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági
szempontból nem lenne ésszerű. Folytatás: AF. VI.4.3.12.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok
bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1. § (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában
a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési
dokumentum (EEKD) kitöltött és megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt
példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya
alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön EEKD dokumentumot
kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
(ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya
alá. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást (Kr.13.§), illetve nemleges tartalom esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a ”Kr.” 3. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt
alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A ”Kr.” 1.§ (1) bek. alapján az
ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a ”Kr.” 2. §
(5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során előírja a részletes
információk megadását a formanyomtatvány IV. részében.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel
az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a ”Kr.” 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a jelen felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára

szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:
a pénzforgalmi számla(számlák)száma; a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának
időpontja(i); a pénzforgalmi számláján (számláin) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző
24 hónapon belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a
sorban állás szóhasználatot is elfogadja).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a
vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.
P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a
jelen felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés
tárgyából (hulladékgyűjtő edényzet - konténer és/vagy műanyag hulladékgyűjtő edény - szállítása)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - évenkénti árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül
megelőző 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége
megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az
előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a ”Kr.” 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetekre az
igazolással kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben
P.1. a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül bármelyik pénzforgalmi számláján 15
naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P.2. a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a
közbeszerzés tárgyából (hulladékgyűjtő edényzet - konténer és/vagy műanyag hulladékgyűjtő edény
- szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el
legalább a 350 000 000,- HUF összeget.
A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1.
pont szerinti követelmény).
A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65.§ (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiv-i sz. felsorolása és rövid
ismertetése:
A Kbt.67.§(1)bek.és”Kr.”1.§(1)alapján az AT-nek az ajánlatának benyújtásakor a közb-i dokok között
rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,h megfelel aKbt.65.§al az
alábbiakban meghat alk-i köv-nek.
AK a”Kr.”2.§(5)bek. al az alk-i köv-ek előzetes igazolása során előírja a részletes infók megadását a
formanyomtatványIV.részében.”Kr.”3.§(3)bek al közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike
külön formanyomtatványt nyújt be
Ha AT az előírt alk-i köv-nek más szervezet/személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni,a
Kbt.67.§(3)bek al az ajánlatban az EEKD-t,a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is
be kell nyújtani a”Kr.”3.§(2)bek foglaltaknak megfelelően,az igazolások benyújtásának előírásakor
pedig e szervezetnek/személynek-kizárólag az alk-i köv-ek tekintetében-az előírt igazolási módokkal
azonos módon kell igazolnia az adott alk-i feltételnek történő megfelelést
A Kbt.69.§(4)-(7)al az ig.-ok benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szüks igazolni,h
megfelel az alk-i köv-nek:

M.1.A Kbt.65.§(4)bek.és a”Kr”21.§(1)bek.a)pontja al. az AF feladásának napjától visszafelé
számított-megelőző-6 év(72hónap)legjelentősebb befejezett,s a szerz-nek és az előírásoknak
megfelelően teljesített közbesz tárgyára von szállításainak(hulladékgyűjtő edényzet-konténer és/
vagy műanyag hulladékgyűjtő edény-szállítása)ism.
A”Kr.”21.§(1a)bek.al.AK felhívja a figyelmet, h6év telj-nek igazolását írta elő,melynek értelmében
az AK a vizsgált időszak alatt befejezett(AK a teljesítés ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti),de
legfeljebb 9éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.A”Kr.”22.§(1)bek.a)-b)pontja
alapján
Az igazolás, ill.nyilatkozat tartalmazza leg.a köv adatokat:a telj. kezdő/befejező ideje (év/hónap/
nap),a szerzt kötő másik fél neve,székhelye,a korábbi telj tekintetében a szerzt kötő másik fél
részéről érdemi felvilágosítást adó személy neve,beosztása,elérhetősége(mely tekintetben AK
felhívja a figyelmet,csak azon elérhetőségi adatok tekinthetőek megfelelőnek,melyeken a szerzt kötő
másik fél nevezett kapcsolattartója elérhető),a szállítás tárgya,mennyisége,nyilatkozni kell arról,h a
teljesítés az előírásoknak és a szerznek megfelelően történt-e.
Amennyiben az AT a referenciát konzorciumban teljesítette,úgy a ref-igazolásból ki kell derülnie,
h az AT a ref mely részeit teljesítette.AK kizárólag a ref munkának az AT által elvégzett részét/
arányát veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megfelelés vizsgálata során.Kérjük a szállítások
bemutatásánál egyértelműen adják meg a saját teljesítés mértékét az alkalmasság megítéléséhez
szüks műszaki mennyiségi tartalomban.Amennyiben egy szervezet refe-ként olyan korábbi tev-et
kíván bemutatni, melyet projekttársaság tagjaként teljesített,abban az esetben aKbt.140.§(9)bek
figyelembe vételével kell igazolnia az alk-i feltételnek való megfelelést.Am AT a közbesz-i
elj-ban a jogelődjének ref-val kívánja műszaki,szakmai alk-t igazolni,csatolja ajánlatához az
átalakulásra,jogutódlásának,tevékenység folyt-nak ig. von okiratokat is.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból,ill igazolás(ok)ból ki kell derülni az előírt alk-i minimumköv-ek telj-nek
M.2.AKbt.65.§(4)bek. s a”Kr.”21.§(1)bek.i)pontja al AT csatoljon olyan,elismert (bármely nemzeti
rendsz akkreditált)tanúsító szervezettől származó tanúsítványt,mely tanúsítja,h a leírásokra vagy
szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghat áru megfelel biz leírásoknak vagy
szabványoknak.
M.3.AKbt.65.§(4)bek. és aKr.21.§(1)bek h)pontja al AT csatolja a 6-15.tételek mintapéldányát
(mpld.), az alábbiak szerint:
-a leadott mpld-oknak meg kell egyezniük az AT szakmai ajánlatában megajánlott pontos típusokkal
-a mpld. színét AT jogosult megválasztani,
- valamennyi mpld.-on fel kell tüntetni a termék pontos típusát oly módon, h az könnyen ne legyen
eltávolítható,
folytatás: alk. min.követelményeinél
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): -AT nevét AT-k nem tüntethetik fel a mpld.-on,
- a mpld.-on az EU társfinanszírozásával történt beszerzésre vonatkozó matrica feltüntetése nem
szüks,de a további műsz-i leírásban(AD.II. foglalt előírásokat meg kell tartani
AK felhívja a figyelmet a321/2015.(X.30.)Kr.24.§(1)bek foglaltakra.
Irányadó a Kbt.65.§(6)-(7),(9)és(11)bek.és a Kbt.69.§(11)bek.rendelkezései is.
Az alk minimumkövetelménye(i):2
M.1.Alkalmatlan AT,ha nem rendelkezik a AF feladásának napjától visszafelé számított 6
évben(72 hó)az előírásoknak és a szerz-nek megfelelően telj-tett,befejezett(több szerz-sel is
teljesíthető),alábbi refmunká(kk)val:
Legalább
-120literes(azaz 120 l,v annál nagyobb űrtartalmú)kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő edények
esetében össz. legalább 8000 db szállítására vonatkozó ref(kk)val;és
-240literes(azaz 240 l,v annál nagyobb űrtartalmú)kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő edények
esetében össz legalább 7000 db szállítására vonatkozó ref(kk)val;és
-1100literes(azaz 1100 l,v annál nagyobb űrtartalmú)négykerekes műanyag,v horganyzott
hulladékgyűjtő konténerek esetében össz legalább 600 db szállítására von ref(kk)val; és
-min10m3-es(azaz 10m3-es v annál nagyobb)konténer esetében össz legalább 20db szállítására
von ref(kk)val;
azzal,h 1 szerz keretében a fenti bármelyik űrtartalom sz-i edényzetből(kétkerekes műanyag
hulladékgyűjtő edény s/négykerekes műanyag hulladékgyűjtő edény és/vagy minimum
10m3-es fém konténer)sor került legalább 10000db menny.(a különböző eszközök száma
összeadódik)leszállítására.
A refmunka ak tekinthető az AF feladásának napját megelőző 72 hó belül teljesítettnek,ha
a szerz-nek a refkövetelményben meghat részre von befejezési időpontja,erre az időszakra
esik(”Kr.”22.§(4)bek).

AK a 2kerekes műanyag hulladékgyűjtő edény alatt az MSZ EN 840-1szabvány szerinti 2 kerékkel
rendelkező műanyag hulladékgyűjtő edényt érti.
AK a 4kerekes műanyag hulladékgyűjtő konténer alatt az MSZ EN 840-3szabvány szerinti 4 kerékkel
rendelkező műanyag hulladékgyűjtő konténert érti.
M/2.AzAT alkalmatlan,ha a megajánlott termékek nem rendelkeznek az adott termékre
vonatkoztatható tanúsítvánnyal,leírásoknak, szabványoknak való megfeleléssel az alábbiak szerint:
M/2.1)az1-5.tétel tekintetébenDIN 30722
6-11.tétel tek.:MSZ EN 840-1 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1;
12-13.tétel tek.: MSZ EN 840-3 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1;
14-15. tétel tek.: MSZ EN 840-3 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6
európai szabványnak megfelelő-v azzal egyenértékű-tanúsítvány(okk)al.
M/2.2)a 6-13.tétel tek.:GS(megvizsgált minőség)-v azzal egyenértékű-tanúsítással.
M.3.Alkalmatlan AT,ha a 6-15.tételek tek megajánlott termékek bármely mintapéldánya nem
biztosítja,h az adott termék a AF és a közbesz-i dokokban foglalt szakmai követelményeknek
megfelel.AK a szakmai bírálat során a mintaedények alapján vizsgálja,h a termékek a műszaki
specifikációban leírt vlmennyi követelménynek megfelelnek-e.AK ezen bírálatról ellenőrzési
adatlapot vesz fel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késed-i kötbér:alapja a késedelmesteljesítéssel érintett egyes áruk(eszközök)nettó vételára,mértéke a
késedelem minden naptári napja után napi1,5%a kötbéralapra vetítetten,de össz legfeljebb a megajánlott
teljes nettó vételár30%-a
Meghiúsulási kötb:a meghiúsulássalérintett egyes áru(eszköz)szerinti nettó vételár30%a
Telj-i biztos.(nettó vételár2%nak megfelelőösszeg)
Jótállás:az adott áru leszállításától és annak átvételétől(azaz résztelj-k figyelembe vételével)számított
min.12hó,az ATmegajánlása szerint
Előleg igényelhető:max.50%+ÁFA
AK az előleg fizetését a szerz elszámolhatóösszegének10%a és a folyósított előlegkülönbözetére jutó
támogatás összege vonatk-ban előlegvisszafizetési biztosíték adáshoz köti
Részszámlázás:igen,szerztervez-ben foglaltak szerint
A szerz.,kifizetés pénzneme:HUF
A kifizetésre von jogszab-ok:Ptk 6:130.§(1)-(2)Kbt.135.§(1),(5)-(6)bek,272/2014.(XI.5.)Kr.
Utófinansz.,támogatás intenzitása a mindenkori TSZ szerint,AF feladásakor90,163385%.
Részletesen:ADIII.kötet
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: CEU Konzorcium CEU Tender
Consulting Kft. 1118 Budapest, Muskotály u. 11.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A jogosultak a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései
alapján.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.
2) ”Kr.” 30. § (4) bek: Az alkalmassági feltételek szigorúbbak
3) A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra
irányuló igényt (támogatási szerz. -módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK tájékoztatja
AT-t, hogy ha a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá, ekként is a releváns a Támogatási
Szerződés (TSZ) mód-ot vagy vált.bej. el nem fogadását, olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK
a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53.
§ (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz.
pénzügyi fedezetét biztosító TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált.bej. nem kerül elfogadásra
és ennek okán a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Jelen feltételek szerz. hatályba
lépésének felfüggesztő feltétele.
4) Értékelés módsz. - legjobb ár-érték arány: AK a 3. r.sz. (jótállás) esetében KH útmutatója (KÉ
2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklete A. 1. bb) pont szerinti egyenes

arányosítás módszere, a 2. r.sz. (minőségi vállalások) esetében KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147.
szám) 1. számú melléklete B. 1. a pontozás módszere, valamint az útmutató 1. számú melléklete
A 1. bb) pont szerinti egyenes arányosítás módszere együttes alkalmazásával történik, az 1. r.sz.
esetében (ár) KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1. ba) pont szerinti
fordított arányosítás. Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa:
0-100 pont; 0 pont legrosszabb, 100 pont legjobb érték. Részl.: ADI.
5) AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni az ADI-II kötet szerint, mely tartalmazza a
megajánlott eszközök leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az AK által
előírt minimális paramétereknek való megfelelés (AD II. Kötet Műszaki leírásában található táblázat
csatolása szükséges kitöltve). AT szakmai ajánlata keretében mutassa be a megajánlása szerinti
típusú edényeket méretezett rajzokkal, ábrákkal, fényképekkel alátámasztva. AK felhívja a figyelmet,
hogy amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő
alátámasztó dokumentum benyújtását kérheti ajánlattevő részéről (ennek körében: gyártói igazolást,
típusbizonyítványt vagy más egyéb, ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb
alátámasztást). Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem a dokumentációban meghatározott
műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását tartalmazza.
AK előírja, hogy szakmai ajánlatában AT csatolja az egyes műszaki követelményeknek való
megfelelést alátámasztó dokumentumokat, melyekre vonatkozó részletes előírásokat a
közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlati dokumentáció tartalmaz.
AK előírja továbbá, hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlatában a dokumentáció részeként
rendelkezésre bocsátott költségvetést beárazott tartalommal, hiánytalanul kitöltve.
6)AK aIII.1.3)M.3.alk.min.köv-el kapcs.ban az alábbi táj-t adja.AK kifejezetten is felhívja a
figyelmet, h amennyiben mpld.megállapítható tulajdonsága nem felel meg a műszaki köv-ekben
meghat. kritériumoknak(ADII.kötet),úgy az nem minősül hiánypótlás körében értelmezhető
hibának,hiánynak,s ekként is az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.Figyelemmel
arra,h a 6-8.tételek vlmint a9-11.tételek,vlmint 12-13.tételek vlmint a14-15.tételek műszaki
specifikációját tekintve egyező,csupán színmegjelölésüket tekintve térnek el egymástól,nem köv. a
6-8.tételekből vlmint a9-11.tételekből, valamint12-13.tételekből valamint a14-15.tételekből is egy-egy
mpld.leadása,amennyiben azokat AT egyazon típussal kívánja teljesíteni,s színmegjelölésen kívüli
paraméterekben egyező termékek,úgy egy mpld.leadása elegendő.Részl:ADI.kötetIII.fejezet,15. pont
A további információk a felhívás VI.4.3.) pontjában folytatódnak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§ szerint
További infók folytatása:
7)Ajánlati bizt.:1.000.000,- Ft.Teljesíthető a Kbt.54.§(2)al. Átutalás esetén AK Magyar
Államkincstárnál vezetett 10027006-00338240-00000017 számú bankszámlájára kell teljesíteni.Az
ajánlati bizt az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára
történő befizetésével,pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség
biztosításával,v biztosítási szerz alapján kiállított-készfizető kezességvállalást tartalmazó-

kötelezvénnyel.Az ajánlati bizt-nak az ajánlati kötöttség időtartama alatt AK rendelk-ére kell
állnia.Az ajánlati biztknak az ajánlati kötöttség időtartama alatt AK rendelk-ére kell állnia.Jelen
felhív.IV.2.6)pont-ban megadott 2hó alatt az aj.tételi határidő lejártától számított 60napot kell érteni!
Részl.:ADI.kötet I.fejezet,17.pont.
8)AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek e)pontját.
9)Kbt.35.§(8)alapján nem hozható létre gazdálk.szervezet(projekttársaság).
10)A közbesz-i dok-kat ajánlatonként legalább egy ATnek vagy az ajánlatban megnevezett alváll-nak
el kell érnie az ajánlati h.idő lejártáig(Kbt.57.§(2)bek.)
11)AK tájékoztatjaAT-t,h a’’Kr.”46.§(3)bek.-ben foglaltak alapján a meghat.gyártmányú v
eredetű dologra,ill konkrét eljárásra,mely egy adott gazd-i szereplő termékeit v az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,v védjegyre,szabadalomra,tevékenységre,személyre,típusra
v adott származásra v gyártási folyamatra való hiv.esetén a hivatkozás mellett a„vagy azzal
egyenértékű”kifejezést is érteni kell
12)AK felhívja a figyelmet,h a339/2014(XII19)KR-ben foglaltak szerint az NFPNonprofitKft.
másAK nevében folytatja le a közbesz-i elj-t a közöttük fennálló konzorciumi megállap.alapján.Az
AF I.1.pontjában AK-ként kizárólag hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az1.
szervezet,jelen elj AK-je az AF.I.1.pontjában megjelölt 2.sz.t:a Sajó-BódvaVölgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társ.
13)II.2.14.pont folyt.:AK a műszaki felt.rendsz-t,köv-ket úgy alakította ki,h az a versenyt megfelelően
biztosítja a mellett,h a részajánlattétel biztosítása gazd-i szempontból ésszerűtlen lenne.AK a
vizsgálata során megállapította,h jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazd-i műszaki szempontból
költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre való szétbontás nélkül,egységes koordinációval.AK
szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő és esetlegesen érvényesítendő jótállási
és szavatossági igénye.Így az ezzel kapcs feladatok összehang.ekként ésszerű,azon túlmenően,h
költséghatékonyabbá válik a beszerz.
14)AK a III.1.3)M.3.alk.min.köv-el kapcs.az alábbi táj-t adja.AK kifejezetten is felhívja a
figyelmet,h ha a mpld.megállapítható tulajdonsága nem felel meg a műszaki köv-ekben
meghat.kritériumoknak(AD II.kötet),úgy az nem minősül hiánypótlás körében értelmezhető hibának,
hiánynak,és ekként is az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.Figy.arra,h a 6-8.,9-11., és
12-15. tételek műszaki specifikációját tekintve egyezőek,csupán színmegjelölésüket tek.térnek el
egymástól,nem követelmény a6-8.,9-11.,és 12-15.tételekből is egy-egy mpld. leadása,amennyiben
azokat AT egyazon típussal kívánja teljesíteni,és színmegjelölésen kívüli paraméterekben egyező
termékek,úgy egy mpld. leadása elegendő.Részl:ADI.kötetIII.fejezet,15. pont
15)Nyertes ATszerzkötéskor rendelkezzen érvényes,hulladékgyűjtő edényzet gyártására
és/vagy forgalmazására vonatkozóISO9001minőségir-i rendszer szerinti tanúsítvánnyal
vagy azzal egyenértékű független tanúsító szervezet által kiadott érvényes minőségbiz-i
rendszertanúsítvánnyal;valamintISO14001környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítvánnyal illetve
környezetvédelmi vezetési rendszerrel vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.A fent megj. tanoknak a szerz.kötés időpontjában érvényesnek kell lenniük,valamint a szerződés egész időtartama
alatt nyertesAT-nek gondoskodnia kell a tanúsítványok érvényességének fenntartásáról.
16) FelelősAkkreditáltKözbeszerzésiSzaktanácsadó:HalupaAnett(000166)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (6124/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
Hivatalos név: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK16023
Postai cím: Batthyány u. 132.
Város: Polgárdi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8154
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bittmann Lilla
Telefon: +36 22576194
E-mail: bittmann.lilla@kdv.hu
Fax: +36 22576195
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kdv.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kdv.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.eszker.eu/nemzeti-fejlesztesi-programiroda/ (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ész-Ker Zrt. (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Pintér Kristóf (FAKSZ - lajstromszám: 00936)

Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eszker.eu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.eszker.eu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ész-Ker Zrt. (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Pintér Kristóf (FAKSZ - lajstromszám: 00936)
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eszker.eu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.eszker.eu/
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű
KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC
Sárga Könyv feltételei szerint
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45222100-0

x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002
azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
II.2.14)folyt.
mely speciális tervezési és kivitelezési feladatok organizációs összehangolását teszik szükségessé. Az
egyes döntési pontok meghatározása illetve a rendszer elemeinek egymásra épülése sem teszi lehetővé a
földrajzilag ugyan különböző helyeken tervezendő és megvalósítandó létesítmények megvalósítását, mint
azt műszaki-szakmai szempontból az egységes tervezés, és döntési pontok, a megvalósítás során pedig
az organizáció és a rendszer elemeinek egymásra épülése is alátámaszt, hiszen a rendszer egy elemének
elmaradása a beruházást megalapozó pályázatban vállat indikátorok nem teljesülését eredményezné,
azaz a projektcél megvalósulásának elmaradását, mindezek költséghatékonyság szempontjából is
alátámasztottak, figyelemmel az egyes feladatokhoz kapcsolódó garanciális kötelmekre is.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű
KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC
Sárga Könyv feltételei szerint
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45222100-0

További tárgyak:

45213250-0
45111291-4
45233127-5
71320000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Adony, Székesfehérvár, Budakeszi, Dunaföldvár,
Dunaújváros, Gárdony, Mór, Oroszlány, Polgárdi a közbeszerzési dokumentációban részletezett
helyszínek szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Projekt építési kivit. fel.inak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megval. a kiviteli tervek
elkészítésével a 191/2009.Kr. és a hat. jsz-knak megfelelően.
Ált. feladatok: tervezési és engedélyezési munkák; terület előkésztési munkák; irtás és tereprendezési
munkák; elektromos vezeték építés, térvilágítás, GSM rendszerű telefon telepítés, gyengeáramú védelmi
rendszer telepítése.
Adony, kompl. hulladékkezelő mű építése továbbá:
75fm ivóvíz vez.ép., 155fm technológiai vízvez.ép.; 1db 20/0,4kV-os BHHTR állomás (1600kVA), 1.740m2
HDPE fóliával szigetelt csurg.víz tározó medence ép., 515fm drain vez. és132 fm burkolt csurg.víz elvez.
árokkal; 140fm olajjal szenny.vez., 20fm komm.szennyvízvez. olajfogó műtárgyak és tisztító aknák telep.vel;

7.985m2 aszfalt útburkolat; 12.000 m2 betonburkolat ép.; 1db gépkocsi mosó ép.; 380m2 tüzivíz medence
ép., 1db üzemag kút ép.; 3.384m2 hasznos alapterületű MBH üzemcsarnok és szoc.ép.rész ép.; 1db
abroncsmosó; porta és szoc. konténer ép.; Hídmérleg ép. mérlegházzal és a rendeltetésszerű működését
biztosító inform.eszközökkel; 455fm új kerítés és kapu ép. valamint 856 fm meglévő kerítés felújítása; fúrt
kút telep.; 55 000 to/év kap. vegyesen gyűjtött hull. mech.kezelő techn. száll. (1db hengerműves előaprító,
1db mágneses fémleválasztó, 1db dobrosta, 1db adagoló garat, 1db 3 frak.légoszt., 1db vibrációs terítő, 1db
örvényáramú szeparátor, 3db optikai válogató+ vibrációs asztal, ~20 db dörzs- vagy lánchajtású gumihev.
száll.szal.,2db kompr.,1db utóaprító, vez.), beszerelés, és próbaüzeme
Székesfehérvár, kompl. hulladékkezelő mű építése továbbá:
920fm ivóvíz vez.ép.; 160fm olajjal szenny. szennyvízvez., 750fm komm. szennyvízvez., olajfogó, szennyvíz
tározó akna ép.; 530fm csap.víz csat. ép., 680fm olajjal szennyezett csat. ép., olajfogó, tisztító aknák telep.;
1.740m2 HDPE fóliával szigetelt csurg.víz medence ép. kompletten, 342 fm csurg.víz elvez. vezeték és 215
fm csurg.víz elvez. árokkal; 14.190 m2 aszfalt útburk. ép., 10.500m2 betonburk. ép.; 1db gépkocsi mosó
ép.; 380 m2 tüzivíz medence ép., 1db üzemag kút ép.; 3.930 m2 hasznos alapter. szelektív vál.csarnok
és szoc. ép.rész ép.; 2.381 m2 hasznos alapter. előkez. csarnok ép.; 1db abroncsmosó; porta és szoc.
konténer ép.; hídmérleg ép. mérlegházzal és a rendeltetésszerű működését biztosító inform.eszközökkel;
kerítés és kapu ép.; fúrt kút telep.; vegyesen gyűjtött és szelektív hull. mech. kezelő techn. száll. (1db
hengerműves előaprító, 1db dobrosta, 1db zsákfeltépő adagoló, 1db ballisztikus szep., 1db adagoló garat,
1db mágn. fémleválasztó, 1db vibrációs terítő, 1db örvényáramú szeparátor, 2db optikai válogató+ vibrációs
asztal, 1db 3 frak. optikai válogató+ vibrációs terítő, 1db kéziválogató, ~20db dörzs- vagy lánchajtású
gumihev. száll.szal, ~2db Lánchajtású gumihev. sülly. száll.szal., 2db kompresszor, 1 db automata bálázó),
beszerelés, és próbaüzeme.
Hulladékudvarok telepítése az alábbi fő feladatok szerint, az alábbi tervezett mennyiségben:
térburkolat, portakonténer szociális helyiséggel (20ft. típus-konténer)(kiv. Dunaújváros ahol portaépület
felújítása), szerszámos és mérlegtároló (10ft. típus-konténer), vízellátás, szennyvíz elv, csapadékvíz elv,
elektromos energia ellátás, térvilágítás, kerti csap, kerítés és kapu(1db,kiv. Dunaújváros és Székesfehérvár
2db),Székesfehérvár térlefedés (kb. 210m2)
Hulladékudvar térburkolat(kb,m2) vízellátás(kb,fm) szennyvíz elv(kb,fm) csapadékvíz elv(kb,fm)
kerítés(kb,fm)
Budakeszi 1200 20 20 35 fm burkolt árok 180
Dunaföldvár 1000 10 25 6 fm monolit beton folyóka 140
Dunaújváros 324 82 - 20 fm csapadékcsatorna 55
Gárdony 1800 10 10 60 fm földárok 230
Mór 1800 5 10 65 fm földárok 135
Oroszlány 1035 5 10 50 fm földárok 210
Polgárdi 980 30 5 50 fm földárok 165
Székesfehérvár 920 5 30 50 fm földárok 210
kivit. során biztosítandó tervezői művezetés is.
A fentiekben ismertetett mennyiségek tájékoztató jellegűek.főbb paraméterek: közbesz.dok.(III-V. kötetek). A
menny. FIDIC indikatív jellegű
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai
tapasztalata 30
2 2.1.AF III/1.3. M.2.1. előírt alk.köv. tekintetben bemutatott szakember FIDIC szerződéses feltételek
szerinti szerződés teljesítésében szerzett többlet szakmai tapasztalata(hó,legkedvezőbb:36hó 15
3 2.2.AF III/1.3. M.2.2. előírt alk.köv. tekintetben bemutatott szakember többlet-a 266/2013
K.r. 1. melléklet IV. 3./2. szerinti MV-KÉ jog. megszerzéséhez szükséges többlet-szakmai tap.
(hó,legkedv:36hó 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer”
KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002
II.2.14) További információ:
AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta,s az
alábbiakra figyelemmel nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét:
A beszerzési igény a Közép-Duna Vidéke hulladékgazdálkodási rendszerének megvalósítása, azaz a
beruházás célja Magyarország egy területén egy hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása.
Folytatás: II.1.4) Rövid meghatározás
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek. szerinti
kizáró okok bármelyike fennáll.
AK a Kbt.74.§(1)bek.b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT, AV, vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt.62.§(1)-(2)bek. meghatározott kizáró ok az
eljárás során következik be.
A 321/2015.(X.30.)Korm.rend.(továbbiakban: Kr.)1.§(1) alapján AT-nek (közös AT esetén különkülön) és a Kbt.65.§(7)bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek ajánlatában
az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes
európai közbeszerzési dokumentum (továbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr.4.§
és 6-7.§ alapján kell kitölteni.
Kbt.67.§(4) szerint AT azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában
nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
Kbt.62.§(1)és(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.AK a Kbt.69.§(4)-(6) szerint jár el a
bírálat során.
A Kbt.69.§(4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr.8.,10.,1216.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
AK felhívja a figyelmet a Kr.1.§(7)bek. foglaltakra.
A Kr.1.§(1) és Kr.2.§(5) alapján az AT-nek az ajánlatában az ajánlatának benyújtásakor az EEKD
IV. részében a részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az
érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését). Az
alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt.69.§(4)bek. szerint kerül
sor.
SZ.1. A Kbt.65.§(1)c) pontja és a 322/2015.(X.30.)K.r.8.§(1) alapján AK előírja az építési
beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara
névjegyzékében szereplés követelményét, ill a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés

szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való
rendelkezés követelményét.
SZ.2. A Kbt.65.§(1)c) és a 322/2015.K.r.21.§(1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, ill a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés,
vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal való rendelkezés követelményét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint
illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Magyarországon
letelepedett AT esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal
nem rendelkezik.
SZ.2. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző
gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében
nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti
ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései is irányadók.
A további információk a felhívás VI.4.3.) pontjában folytatódnak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1.§ (1) bek alapján az
ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel
a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT-nek a
Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során részletes
információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel
az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a felhívás feladásának
napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a
számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak, az alábbi minimális tartalommal:
a pénzforgalmi számla (számlák) száma; a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának
időpontja(i); a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 24
hónapban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2.
§ 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a
sorban állás szóhasználatot is elfogadja).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a
vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.
P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a
felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából
(építőipari tervezési és/vagy kivitelezői tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill.
mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem
rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi
adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó
árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az
igazolással kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
P.1. a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban bármelyik pénzforgalmi számláján 15
naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.

P.2. a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a
közbeszerzés tárgyából (építőipari tervezési és/vagy kivitelezői tevékenységből) származó
- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el leg-alább a
4.500.000.000,- HUF összeget.
A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1.
pont szerinti követelmény).
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései., továbbá a Kr.
19. § (7)bekezdése is irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr.1.§(1)alapján az AT az ajánlatában
az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§-a alapján az alábbiakban
meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT-nek a Kr.2.§(5)bek. alapján az alkalmassági
követelmények előzetes igazolása során részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja
az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében
(azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).
A Kbt.69.§(4)-(7)bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az
alkalmassági követelményeknek:
M.1. A Kbt.65.§(1)b) és a Kr.21.§(2)a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60 hó
legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított
igazolás csatolása. A Kr.21.§(2a) bek. alapján: Az AK a felhívás feladását megelőző 5 évben
befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
-referencia (építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly
módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható legyen);
-teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját ennek körében a műszaki átadás-átvétel lezárásának
időpontját, min. év/hó/nap pontossággal);
-teljesítés helyét;
-szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét);
-továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell
derülniük.
Közös AT-i teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által
végzett munkáknak, figyelemmel arra, hogy AK az értékelés során kizárólag AT által elvégzett
munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.
A teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr.22.§(5)bek szerinti adatok megadása szükséges, melyből
az alkalmassági feltételek teljesülése egyértelműen megállapítható.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet
projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt.140.§(9)bek. figyelembe vételével kell
igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési
eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, ill szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja
ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására
vonatkozó okiratokat is.
Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadásátvételére a felhívás feladását megelőző 60 hó került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a
Kr.21.§(2a)bek.a) pontjára valamint a Kr.21/A.§ rendelkezéseire.
M.2. A Kbt.65.§(1)b) és a Kr.21.§(2)b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakember(ek)nek csatolni(uk)a kell: önéletrajzot, a végzettséget igazoló dokumentum
másolatát, rendelkezésre állási nyilatkozatát.(Részletesebben az AD1. kötet 3. fejezet, 23. pont)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseire, továbbá a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, befejezett, alábbi referenciamunká(kk)val:
Olyan korábbi teljesítéssel, amely tartalmazott:
- összesen legalább 2.000 m2 alapterületű csarnok építést;
- min. 1 db hídmérleg építést, az ahhoz kapcsolódó, a hídmérleg rendeltetésszerű működését
biztosító informatikai eszközökkel;
- min 35.000 to/év kapacitású hulladékfeldolgozó technológia telepítését, komplett irányítási
rendszerrel, annak beüzemelésével, mely legalább az alábbi gépeket tartalmazta: előaprító és
dobrosta és légosztályozó és vibrációs terítő és szállítószalagok és utóaprító és zsákfeltépő és
kéziválogató és vezérlés;
- összesen legalább 16.000 m2 beton tér- és/vagy útburkolat építést;
- csurgalékvízelvezető csatorna és szigetelt csurgalékvíz medence építését;
- legalább 1 db szociális és/vagy iroda épület;
- a létesítmény(ek) működéséhez szükséges telepi közművek kiépítése (ivóvíz- és szennyvíz- és
csapadék víziközmű kiépítése; és elektromos vezetékhálózat kiépítése)
- új ipari építmény kivitelezésére és/vagy meglévő ipari építmény bővítésére és/vagy átalakítására
irányuló szerződés teljesítése során sor került útépítés tervezés és magasépítési tervezés és
közműtervezési munkák és hulladékfeldolgozó technológia tervezés ellátására is.
A fentiek szerinti minimumkövetelményeket legfeljebb 4 db referenciából lehet teljesíteni azzal,
hogy minimum 7.500 m2 beton tér- és/vagy útburkolat építésnek egy darab referencián belül kell
teljesítettnek lennie. A referenciák között az átfedés megengedett. Egy szerződéssel több referencia
(követelmény) is teljesíthető.
M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:
M.2.1) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább 2 év (24 hónap) szakmai tapasztalattal
rendelkezik FIDIC szerződéses feltételek szerint megvalósított hulladékgazdálkodási létesítmény
kivitelezésében.
M2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. 3. rész 2.
pontja szerinti MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati
idővel.
M.2.3) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. 2. rész 2.
pontja szerinti MV-M jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati
idővel.
M2.4) 1 fő gépészmérnök végzettségű szakember, aki rendelkezik hulladékgazdálkodási gépek
üzemeltetése és/vagy karbantartása területén legalább 3 éves (36 hónapos) tapasztalattal.
Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel
egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
Egy szakember több pozícióra is bemutatható, azonban az M.2.1) és M.2.2) pont szerinti
szakembernek egymástól eltérőnek kell lennie.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér:a szerz. szerinti tartalékkeret(TK) és ÁFA nélkül szám. ellenszolg. 1 %-a/nap,de max a TK
és ÁFA nélkül szám. ellenszolg. 25%-a.
Meghiúsulási kötbér:abban az esetben amennyiben olyan okból, amiért a nyertes AT felelős a szerz.
teljesedésbe menése meghiúsul, a szerz. szerinti TK és ÁFA nélkül szám. ellenszolg. 25 %-a
Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvételt köv. naptól 24 hó.
Teljesítési bizt.: szerz. szerinti, TK és ÁFA nélkül szám. ellenszolg. 5%-a (ellenérték vált. az összegét nem
érinti).
Jótállási bizt.: szerz. szerinti, TK és ÁFA nélkül szám. ellenszolg. 5%-a.
AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt.134.§(5)bek. alapján a 134.§(4)bek. figy.bevételével.

Előleg:AK a szerz. TK nélküli elszám. össz. 10%-a és a folyósított előleg különb. jutó tám. össz.
vonatkozásában előleg-visszafizetési bizt. adáshoz köti. AK a szerz TK nélküli elszám. össz. 50%nak
megfelelő előleg igénylést bizt.
Szerz. és kifizetés pénzneme:HUF.Utófin.
Tartalékkeret: nem kerül alkalm
VI.4.3.)pont folyt
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:30 (óó:pp) Hely: ÉSZ-KER Zrt., 1026 Budapest,
Pasaréti út 83., (BBT Irodaház) III. emelet Tárgyaló

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A jogosultak a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései
alapján.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AK jelen eljárását a Kbt.53§ (6) bek. alapján indítja meg.A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra
is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (támogatási szerz.módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK tájékoztatja AT-t, hogy a támogatásra irányuló igény
el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását ekként is a releváns
Támogatási Szerződés (TSZ) mód-ot vagy vált. bej. el nem fogadását olyan körülménynek tekinti,
amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.
AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné
nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált. bej.
nem kerül elfogadásra. Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.
2.Ajánlattevő (AT), alkalmasság (alk) igazolásában résztvevő szervezet csatolja:
ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy 2006. évi V. tv 9.§ (1) szerinti aláírásmintáját, külföldi
illetőségű AT esetén ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott
országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba
foglalt aláírásminta) cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében cégjegyzésre
jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (meghatalmazó és meghatalmazott
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja
bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való
jogosultság igazolására (így például: személyi igazolvány)
3.AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja
(nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)
4.Ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Kbt. 66.§ (6) a) és b) pont szerinti nyilatkozat (nemleges tartalommal is)
- Kbt. 66.§ (2) bek. nyilatkozat
- Kbt. 66.§ (4) szerinti nyilatkozat
- Kbt. 66.§ (5) alapján felolvasólap
5.Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont; 0,00
pont legrosszabb, 10,00 pont legjobb érték. Módszerek: az 1. ért. r.szempont (ár): a KH 21.12.2016i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. ba) pontja szerinti fordított arányosítás. A 2. ért. r.szempont 1. és
2. alszemp. esetében a KH 21.12.2016-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. bb) pontja szerinti egyenes
arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás:2.1. és 2.2: 36 hónap (Részl. AD.I. kötet)
6.III.1.2) P.1.-P.2. valamint III.1.3) M.1.-M.2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok minősített
ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
7.Ajánlati biztosíték 10 M HUF. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító
által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerz. alapján
kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Átutalás esetén Ajánlatkérő
Magyar Államkincstárnál vezetett 10029008-00338264-00000017 számú bankszámlájára kell
teljesíteni. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő
(bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető
kezességgel való teljesítés esetén az garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti példánya,
biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példánya. Az igazolást az
ajánlatban csatolni szükséges
8.Kbt. 35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
9.AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) és f) pontját.
10.AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.
A további információk a felhívás VI.4.3.) pontjában folytatódnak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos inf: Kbt. 148.§ előírásai szerint
További inf. folyt:
11.Ajánlatban csatolni kell nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok AT általi felelős fordítását is elfogadja.
12.AK tájékoztatja AT-t, hogy a Kr.46.§(3)bek. foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
13.AK felhívja a figyelmet, hogy 339/2014.KR-ben foglaltak szerint a NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft. más AK nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló
konzorciumi megállapodás alapján. Az AF I.1. pontjában AK-ként kizárólag a hirdetményfeladás
technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás AK-je az AFI.1. pontjában megjelölt
2.szervezet, azaz a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás.
14.AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni dokumentáció szerint.
15.Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös AT-k által cégszerűen aláírt közös AT-i megállapodást.
16.A nyertesnek a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott feltételeknek
megfelelő 500 M Ft/év és 100 M Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési
biztosítással (CAR) valamint 50 M Ft/év és 15 M Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania.
AT csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén
rendelkezni fog.
17.A projekt megvalósítása során a szükséges időtartamokban rendelkezésre állást kell biztosítani
a 266/2013 Kr.1. melléklet IV. 2. rész 2. p. szerinti MV-M jogosultsággal és az 1. melléklet IV. 3.
rész 2. pontja szerinti MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember tekintetében. AT nyertessége
esetén III.1.3 M2 pont M.2.2-M.2.3 alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell
a megjelölt érvényes kamarai jogosultsággal.
18.Egyéb szerz.kötési feltétel: MSZ EN ISO 14001 tanúsítvány.
19.A közbeszerzési dokumentumok a Kbt.39.§(1)bek. szerint a regisztrálási adatok megadását
követően korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a AF
I.3) pontjában meghatározott címen. Regisztráció nélküli hozzáférés esetén az AK és AK nevében
eljáró az eljárás során(adott esetben) nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni
nem tud. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban
megnevezett AV-nak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. Felhívjuk szíves
figyelmüket az AD I. kötet 1.2. pontjára;
20.AF IV.2.6) meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 60 napos ajánlatikötöttséget ért;
21.AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
III.1.1.) pont folyt:

A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban
a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód a nyilvántartás kivonatának, a
nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét
igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
III.2.2)pont folyt:
A kifizetés során von. jsz-ok: 2007.éviCXXVII.tv, Ptk.6:130.§(1)-(2), Kbt.135.§(1)-(3),(5)-(6)bek.,
322/2015.(X.30.)Kr., 272/2014.AK a részszámla benyújtására lehetőséget biztosít, az AK elismert
szerz.szerinti telj. mértékének megfelelően, részszámla szerinti nettó ellenszolg. szerz megvalósult
értékét nem haladhatja meg.
Részl:AD.I. és AD.II.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (6229/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
Hivatalos név: Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társu-lás
Nemzeti azonosítószám: AK15847
Postai cím: 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth utca 85.
Város: Bodrogkeresztúr
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3916
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Májer József
Telefon: +36 47362852
E-mail: bodkerhi@t-online.hu
Fax: +36 47362852
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tarsulas.zoldzemplen.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://tarsulas.zoldzemplen.hu/
Hivatalos név: Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK15702
Postai cím: 3860 Encs, Petőfi út 75.
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szeles András
Telefon: +36 46385611
E-mail: onkormanyzat@encs.hu
Fax: +36 46385943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tarsulas.zoldzemplen.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://tarsulas.zoldzemplen.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://nagyeskiss.hu/eljarasok/ (URL)

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi torony, 6. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Csonka Gergő
Telefon: +36 13280630
E-mail: csonka.gergo@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nagyeskiss.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi torony, 6. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Csonka Gergő
Telefon: +36 13280630
E-mail: csonka.gergo@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nagyeskiss.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem

Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 projekt megvalósulásához
szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34928480-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az Abaúj-Zempléni
Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 azonosítószámú projekt megvalósulásához
szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 projekt megvalósulásához
szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34928480-6

További tárgyak:

39221260-7
44613800-8
44613700-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: HU-311. Sajókazai Hulladékkezelő Centrum, 3720
Sajókaza, Külterület 082/22 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási
időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére
finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások
lebonyolításáról való gondoskodás.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Hernád
Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű, KEHOP-3.2.1-15-2017-00015
azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt
megvalósulásához szükséges alábbi hulladékgyűjtő edények beszerzése az alábbi mennyiségben:
Tétel Megnevezés Alap mennyiség (db) („am”) Opcionális mennyiség (db)(„om”)
1. 60 literes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint am: 3715 om: 3285
2. 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint am: 28 200 om: 3800
3. 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint am: 12 400 om: 4600
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározta az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján.
(AF.II.2.11)
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a
nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok
részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való
hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. A 120 literes hulladékgyűjtő edények az MSZ EN 840-1 szabvány
elvárásain túlmenően, a minimum 2 tartó borda mellett minimum 2 támasztó bordával is
rendelkeznek (igen/nem) 15
2 2.2. 120L hulladékgy. edények a min elváráson(az edény saját töm azaz az edénytest, fedél,
tengely, kerekek együttes töm. min. 7 kg)túlmenően csak az edénytest és fedél együttes töm. eléri
7kg (i./n.) 15
3 Jótállás időtartama (hó-ban) (12 hó érvényességi küszöbnek minősülő megajá nláson felüli
mérték, akként, hogy a max. 36 hó többlet megajánláson felüli megajánlást AK. többlet pontszámmal
nem értékeli 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a jelen hirdetmény II.2.4) pontjában meghatározott
alapmennyiségek és az ott, tételenként meghatározott opciós mennyiségek szerinti (maximum
az ott jelölt mennyiségek szerinti darabszámig terjedően) megfelelő mennyiségű eszközök
vonatkozásában vételi jogot köt ki, mellyel ajánlatkérő azonos egységárakon azonos szerződéses

feltételek mellett élhet a szerződésben meghatározott időtartam alatt a szerződésben
meghatározottak szerint.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00015
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra,
hogy a közbeszerzés tárgyát képező azonos áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális egységet képez,
melynek - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból
nem lenne ésszerű. Folytatás: AF. VI.4.3.12.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok
bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1. § (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a
Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok
között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltött és
megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt példányának benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.
§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem
vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
(ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya
alá.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás
során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - Ajánlatkérő
elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet)
egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen
dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre
vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel
az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a felhívás feladásának
napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló,
a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, (a felhívás feladásának napján már nem
létező számlaszámok esetében az alábbiak szerinti kivétellel) nyilatkozatot attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:
• a pénzforgalmi számla (számlák) száma;

• a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i);
• a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban
előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja
szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a sorban állás
szóhasználatot is elfogadja).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók
a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is, azzal, hogy bármely a
megszűnés napját követő keltezésű igazolást is elfogad AK.
P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a
felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából
(műanyag hulladékgyűjtő edény szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte
meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a
felhívás feladását megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy
a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell
megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetekre az
igazolással kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben
P.1. a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül bármelyik pénzforgalmi
számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P.2. jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a
közbeszerzés tárgyából (műanyag hulladékgyűjtő edény szállítása) származó - általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 300.000.000,- HUF összeget.
A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1.
pont szerinti követelmények).
A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65.§ (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás
során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - Ajánlatkérő
elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet)
egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen
dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre
vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel
az alkalmassági követelményeknek:
M.1. A Kbt.65.§(4)bek. és a Kr.21.§(1) bek.a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától
visszafelé számított
megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően teljesített közbeszerzés
tárgyára vonatkozó szállításainak (műanyag hulladékgyűjtő edény szállítása)
ismertetése.
A Kr.21.§(1a )bek. alapján AK felhívja a figyelmet, hogy három év teljesítéseinek igazolását írta elő,
melynek értelmében az AK a
vizsgált időszak alatt befejezett (AK a teljesítés ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti), de legfeljebb
hat éven belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe. A Kr.22.§(1) bek. a)-b) pontja alapján.

Az igazolás, ill nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező
ideje (év/hónap/nap
pontossággal), a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a korábbi teljesítés tekintetében a
szerződést kötő másik fél
részéről érdemi felvilágosítást adó személy neve, elérhetősége, a szállítás tárgya és mennyisége,
továbbá nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, ill. igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények!
Amennyiben az AT a ref.-t konzorciumban teljesítette, AK kizárólag a ref.munkának az AT által
elvégzett részét veszi figyelembe
az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során. AK felhívja a figyelmet a Kbt.140.§(9)bek
(bővebben a közbeszerzési dokumentumokban)
M.2. A Kbt.65.§(4)bek. és a Kr.21.§(1)bek.i) pon tja alapján AT csatoljon olyan, elismert (bármely
nemzeti rendszerben
akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy
szabványokra történő
hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.
M.3. A Kbt.65.§(4)bek. és a 321/2015.(X. 30.) K.r.21.§(1)bek.h) pontja alapján AT csatolja a 1-3.
tételek mintapéldányát
(mpld.), az alábbiak szerint:
- a leadott mpld-oknak meg kell egyezniük az AT szakmai ajánlatában megajánlott pontos típusokkal,
- a mpld. színét AT jogosult megválasztani,
- valamennyi mpld.-on fel kell tüntetni a ter mék pontos típusát oly módon, hogy az könnyen ne
legyen eltávolítható,
- AT nevét AT-k nem tüntethetik fel a mpld.-on,
- a mpld.-on az EU társfinanszírozásával történt beszerzésre vonatkozó matrica feltüntetése nem
szükséges, azonban a további
műszaki leírásban (AD.II.) foglalt előírásokat meg kell tartani.
Irányadó a Kbt. 65.§(6)-(7),(9) és (11) bek. és a Kbt.69.§(11)bek. rendelkezései
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, befejezett (több szerződéssel is teljesíthető), alábbi referenciamunká(kk)val:
Legalább
- 60 literes műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 2700 db szállítására
vonatkozó referenciá(kk)val; és
- 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 30000 db szállítására
vonatkozó referenciá(kk)val; és
azzal, hogy legfeljebb két szerződés keretében a fenti bármelyik űrtartalom szerinti edényzetből (60
literes és/vagy 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edény) sor került legalább 32700 db mennyiség
(a különböző eszközök száma összeadódik) leszállítására.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül
teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó
befejezési időpontja, erre az időszakra esik (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés).
M/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha a megajánlott termékek nem rendelkeznek az adott termékre
vonatkoztatható tanúsítvánnyal, leírásoknak, szabványoknak való megfeleléssel az alábbiak szerint:
M/2.1) az 1-3. tétel tekintetében: MSZ EN 840-1 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ
951/1 európai szabványnak megfelelő - vagy azzal egyenértékű - tanúsítvány(okk)al.
M/2.2) az 1-3. tétel tekintetében: GS (megvizsgált minőség) - vagy azzal egyenértékű -tanúsítással.
M/3. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha az 1-3. tételek tekintetében megajánlott termékek bármely
mintapéldánya nem biztosítja, hogy az adott termék a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt szakmai követelményeknek megfelel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: alapja a késedelmes teljesítéssel érintett
egyes áruk (eszközök) nettó vételára, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1,5 % a
kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a megajánlott teljes nettó vételár 30 %-a.
- Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett egyes áru (eszközök) szerinti nettó vételár 30%-a.
- Teljesítési biztosíték (nettó vételár 2 %-ának megfelelő összeg).
- Jótállás: az adott áru leszállításától és annak átvételétől (azaz résztelj. figyelembe vételével) számított min.
12 hó, az AT megajánlása szerint.
Előleg igényelhető: max. 50%+ÁFA
Ajánlatkérő az előleg fizetését a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és a folyósított előleg
különbözetére jutó támogatás összege vonatkozásában előleg-visszafizetési biztosíték adáshoz köti.
Részszáml.: igen, szerződésterv. szerint
A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF.
A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: Ptk.6:130.§(1)-(2), Kbt.135§ (1),(5)-(6) bek., 272/2014.Kr. Utófin.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma

Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda, 1054
Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház Citi torony 6. emelet tárgyalója
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A jogosultak a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései
alapján.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.
2) 321/2015. (X.30.) 30. § (4) bek: Az alkalmassági feltételek szigorúbbak
3) A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra
irányuló igényt (pályázatot; támogatási szerz. -módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK
tájékoztatja AT-t, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását), vagy az igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) mód-ot
vagy vált.bej. el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére
vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk.
6:116. § (1) bek. az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét
biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált.bej. nem kerül
elfogadásra.
Jelen feltételek szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltétele.
4) Értékelés módsz. - legjobb ár-érték arány: AK a 3. r.sz. (jótállás) esetében KH útmutatója (KÉ
2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklete A. 1. bb) pont szerinti egyenes
arányosítás módszere, a 2. r.sz. (minőségi vállalások) esetében KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147.
szám) 1. számú melléklete B. 1. a pontozás módszere, valamint az útmutató 1. számú melléklete
A 1. bb) pont szerinti egyenes arányosítás módszere együttes alkalmazásával történik, az 1. r.sz.
esetében (ár) KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1. ba) pont szerinti
fordított arányosítás. Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa:
0-100 pont; 0 pont legrosszabb, 100 pont legjobb érték. Részl.: ADI.
5) AK a III.1.3) M.3. alk. min.köv-el kapcs.ban az alábbi táj-t adja. AK kifejezetten is felhívja a
figyelmet, hogy amennyiben a mpld. megállapítható tulajdonsága nem felel meg a műszaki kövekben meghat. kritériumoknak (AD II. kötet), úgy az nem minősül hiánypótlás körében értelmezhető
hibának, hiánynak, és ekként is az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Figyelemmel arra, hogy
a 2-3. tételek műszaki specifikációját tekintve egyezőek, csupán színmegjelölésüket tekintve térnek
el egymástól, nem követelmény a 2-3. tételekből is egy-egy mpld. leadása, amennyiben azokat AT
egyazon típussal kívánja teljesíteni, és színmegjelölésen kívüli paraméterekben egyező termékek,
úgy egy mpld. leadása elegendő. Részl,: ADI. kötet III. fejezet, 15. pont
AK előírja továbbá, hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlata részeként az árazott
költségvetést hiánytalanul kitöltve.
A további információk a felhívás VI.4.3.) pontjában folytatódnak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
előírásai szerint
További információk folytatása:
6) Ajánlati biztosíték: összesen 1 000 000,- Ft, teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján. Átutalás
esetén Ajánlatkérő Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önk.-i Társ. Magyar
Államkincstárnál vezetett 10027006-00338312-00000017 számú bankszámlájára 800 e Ft,-ot
és Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önk.-i Társ. Magyar Államkincstárnál
vezetett 10027006-00338460-00000017 bankszámlaszámára további 200 e Ft-ot kell teljesíteni.
Részletesen:ADI. kötet, I. fejezet, 17. pontja tartalmazza.
Jelen felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított
60 napot kell érteni! Részl.: ADI. kötet I. fejezet, 17. pont.
7)AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8)Kbt.35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
9) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig (Kbt.57. § (2) bek.).
10) AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) KR. 46. § (3) bek.-ben foglaltak alapján a
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra
való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”kifejezést is érteni kell.
11) AK felhívja a figyelmet, hogy a 339/2014. (XII. 19.) KR-ben foglaltak szerint az NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság más ajánlatkérő nevében
folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján. Az AF
I.1. pontjában ajánlatkérőként kizárólag hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az
1. szervezet, a jelen eljárás ajánlatkérője az AF.I.1. pontjában megjelölt 2. és 3. szervezet, azaz
a Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és
Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás.
12) II.2.14. pont folytatása: AK a műszaki feltételrendszert, követelményeket úgy alakította ki,
hogy az a versenyt megfelelően biztosítja a mellett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági
szempontból ésszerűtlen lenne. AK a vizsgálata során megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát
képező eszközök gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre
való szétbontás nélkül, egységes koordinációval. AK szempontjából továbbá fontos és egységesen
kezelendő és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos
feladatok összehangolása ekként ésszerű, azon túlmenően, hogy költséghatékonyabbá válik a
beszerzés.
13) Nyertes AT szerződéskötéskor rendelkezzen érvényes,hulladékgyűjtő edényzet gyártására
és/vagy forgalmazására vonatkozóISO9001minőségir-i rendszer szerinti tanúsítvánnyal
vagy azzal egyenértékű független tanúsító szervezet által kiadott érvényes minőségbiz-i
rendszertanúsítvánnyal;valamint ISO14001 környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítvánnyal
illetve környezetvédelmi vezetési rendszerrel vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal. A
fent megjelölt tanúsítványoknak a szerződéskötés időpontjában érvényesnek kell lenniük,
valamint a szerződés egész időtartama alatt nyertes AT-nek gondoskodnia kell a tanúsítványok
érvényességének fenntartásáról.
14)Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: dr. Pete Judit (00353)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (6346/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK17206
Postai cím: Hősök tere 5.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Seszták Oszkár elnök
Telefon: +36 42508360
E-mail: info@szszbmfu.hu
Fax: +36 42508360
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zoldmegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zoldmegye.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kozzetetel.provitalzrt.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. 2. em. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Krisztián (FAKSZ - lajstromszám: 00087)

Telefon: +36 17961009
E-mail: varga.krisztian@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. 2. em. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Krisztián (FAKSZ - lajstromszám: 00087)
Telefon: +36 17961009
E-mail: varga.krisztian@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosítószámú projekt
megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

34144510-6

x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szabolcs-SzatmárBereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”
elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és
szállítójárművek beszerzése
II.2.14) pont folyt.:AK a műszaki feltételrendszert, követelményeket úgy alakította ki, hogy az a versenyt
megfelelően biztosítja a mellett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból ésszerűtlen
lenne. AK megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazdasági műszaki szempontból
költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre való szétbontás nélkül, egységes koordinációval. AK
szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő és esetlegesen érvényesítendő jótállási és
szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása ekként ésszerű, azon túlmenően,
hogy költséghatékonyabbá válik a beszerzés.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosító-számú projekt
megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34144510-6

További tárgyak:

34144511-3
34144512-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4551 Nyíregyháza, Szállási út 72.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Kft. feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban a
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott
hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról
való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási
és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosítószámú hulladékgazdálkodási
projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges alábbi gyűjtő- és
szállítójárművek beszerzése az alábbi mennyiségben:
N3, illetve N2 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek valamint O4 kategóriájú pótkocsik (Gyűjtő-, és
szállító járművek) az alábbiak szerint:
tétel (tí-pus) sor-száma tétel (típus) megnevezése alap mennyiség
(am) opcionális mennyiség
(om)
mennyiség (db)

1. Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min 20 m3-es felépítménnyel am 15 om 4
2. Kétkaros konténeremelő felépítményes konténerszállító gépjármű am 2 om 0
3. Görgős konténerszállító gépjármű am 3 om 0
4. Konténerszállító pótkocsi am 3 om 0
5. Nyerges vontató am 2 om 0
6. Mozgópadlós félpótkocsi am 2 om 0
7. Edényzetmosó felépítmény am 1 om 0
AK új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az 1. sz. gyűjtőjármű típus tömörítő lapos felépítményes,hátulsó töltésű tehergépjármű.
Az AK az alapmennyiségen túl meghatározta az opcionális részt Kbt.58.§(1)bekezdése alap-ján.(AF.II.2.11)
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezé-sét.
Az átadás üzembe helyezett állapotban,műszaki vizsgával,rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva
történjen(okmányirodai ügyintézés).A forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági díjak(értve ez alatt:
illeték,a forgalmi engedély, rendszám kiadással kapcsolatos egyéb e körbe tartozó költségek)megfizetésére
AKként szerződő végső kedvezményezett(Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-gyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás)köteles akként,hogy azt az ajánlati árra vonatkozó megajánlás(szerződéses vállalási ár)nem
tartalmazza.
Hibaelhárítás:az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán
belül szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen(nyertes ATként szerződő fél 24 órán belüli
időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és
annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni)azzal,hogy a 24 órán belüli időintervallum mun-kanapok
figyelembe vételével értelmezendő.
Nyertes AT feladatát képezi minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön, legalább 2 fő elméleti és
gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása. A betanítást a teljesítésre
nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni. A betanítás helyszíne: tervezetten 4551 Nyíregyháza, Szállási út
72., azzal, hogy amennyiben az eszközök (leszállított áru)rendelke-zésre állási helye, illetve a létszám azt
indokolja, Eladó (nyertes ajánlattevőként szerződő fél)és Vevő (AKként szerződő fél) egyeztetése szerinti
más - az AK Társulás területe szerinti - helyszín.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a
nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok
részét képező dokumentáció, műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú,típusú,eredetű dologra,
eljárásra, védjegyre,szabadalomra,tevékenységre,személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való
hivatkozást tartalmaz, úgy AK az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3)
bek alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A gépjárművek üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások
40
2 2.1. alszempont: Megajánlott 1-3. és 5. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos üzemanyag
fogyasztása (energiafelhasználása) (g/kWh) 12
3 2.2. alszempont: A megajánlott 1-3. és 5. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos szén-dioxid
kibocsátása (g/kWh) 7
4 2.3. alszempont: A megajánlott 1-3. és 5. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos nitrogén-oxid
(NOx) kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
5 2.4. alszempont: A megajánlott 1-3. és 5. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos THC
kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
6 2.5. alszempont: A megajánlott 1-3. és 5. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos részecske
kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a jelen hirdetmény II.2.4) pontjában
meghatározott alapmeny-nyiségek és az ott, tételenként meghatározott opciós mennyiségek
szerinti (maximum az ott jelölt mennyiségek szerinti darabszámig terjedően) megfelelő mennyiségű
eszközök vonatkozá-sában vételi jogot köt ki, mellyel ajánlatkérő azonos egységárakon azonos
szerződéses feltételek mellett élhet a szerződésben meghatározott időtartam alatt a szerződésben
meghatározottak szerint.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre” KEHOP-3.2.1-15-2017-00025
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra,
hogy a közbeszerzés tárgyát képező azonos áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális egységet képez,
melynek - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból
nem lenne ésszerű. Folytatás: AF.II.1.4.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok
bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatá-ban
a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok
között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltött és
megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt példányának benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8, 10, 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§
(4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegy-zési
eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban,
az arról szóló nyilatkozatot.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok tekintetében a „Kr.” 1.§ (7) bek. az irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (Kr.)
1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen
eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre
bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az
alkalmassági követelmények előzetes igazolása során előírja a részletes információk megadását a
formanyomtatvány IV. részében.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel
az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő)
csatolja a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi
pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a jelen felhívás
feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot (a felhívás feladásának napján már nem
létező számlaszámok esetében az alábbiak szerinti kivétellel) attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak, az alábbi minimális tartalommal:
a pénzforgalmi számla (számlák) száma; a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának
időpontja(i); a pénzforgalmi számláján (számláin) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző
24 hónapon belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a
sorban állás szóhasználatot is elfogadja).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók
a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is, azonban az ajánlati
felhívás feladásának napján már nem létező számlaszámok esetében a pénzügyi intézménytől
származó nyilatkozatnak nem kell az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbinek lennie, a
megszűnés dátuma szerinti vagy azt követően kelt igazolást Ajánlatkérő elfogadja megfelelőként.
P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a
jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés
tárgyából (a) N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek szállítása; vagy b) N3 kategóriájú
felépítményezett tehergépjármű szállítása és N2 kategóriájú felépítményezett tehergépjármű és/vagy
O4 kategóriájú pótkocsi szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - évenkénti
árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte
meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a
jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi
adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó
árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az
igazolással kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben
P.1. a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül bármelyik, pénzforgalmi
számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P.2. jelen felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján
a közbeszerzés tárgyából (a) N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek szállítása vagy
b) N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjármű szállítása és N2 kategóriájú felépítményezett
tehergépjármű és/vagy O4 kategóriájú pótkocsi szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 888.000.000 HUF összeget.
A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon

követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1.
pont szerinti követelmény).
A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénz-ügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a
321/2015 (X.30.) Korm.rendelet (Kr) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a
Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési
dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum
(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megf. a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban
meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági
követelmények előzetes igazolása során előírja a részletes információk megadását a formanyomtatvány IV. részében. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes
európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az
igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az
alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia
az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az ig.-ok benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges
igazolnia, hogy megf. a köv.-eknek:
M.1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb
befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításainak ismertetése.
A 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1a) bek. alapján Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy három év
teljesítéseinek igazolását írta elő, melynek értelmében az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett (Ajánlatkérő a teljesítés ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti), de legfeljebb hat éven
belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (1) bek. a)-b) pontja
alapján.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdés rendelkezései is.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és
befejező ideje (év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a szállítás tárgya
és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. AK kizárólag
a ref.munkának az AT által elvégzett részét/arányát veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és
vizsgálata során. Kérjük emiatt a szállítások bemutatásánál adják meg a saját teljesítés mértékét
az alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki mennyiségi tartalomban. Amennyiben egy
szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság
tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia
az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban
a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja
ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására
vonatkozó okiratokat is.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkal-massági
minimumkövetelmények!
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében
foglaltakra.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. rendelkezései is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, befejezett, alábbi (több szerződéssel is teljesíthető) referenciamunká(kk)val:
Legalább 15 db N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek szállítására vonatkozó
referenciával (referenciákkal)
- amely(ek) magában foglalt(ak) legalább 11 db kommunális szilárd hulladék gyűjtésére alkalmas
hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű szállítást
- amely(ek) körében sor került legalább egy olyan szerződés teljesítésére, mely magában foglalt
legalább 1 db hulladékgyűjtő tömörítő lapos felépítményes, és legalább 1 db görgős (egykaros) vagy
kétkaros konténeremelő felépítményes tehergépkocsi szállítást.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül
teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó
befejezési időpontja, erre az időszakra esik (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: alapja a késedelmes teljesítéssel érintett egyes tételek (járművek) nettó vételára, mértéke
a késedelem minden naptári napja után napi 1% a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a
megajánlott teljes, opcionális mennyiség nélkül számított nettó vételár 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett egyes járművek szerinti, opcionális mennyiség nélkül
számított nettó vételár 20%-a.
Jótállás: A leszállított eszközökre 12 hónap
Előleg igényelhető: max.50%
Ak az előleg fizetését a szerződés elszámolható összegének 10%-a és a folyósított előleg különbözetére jutó
támogatás összege vonatkozásában előleg-visszafizetési biztosíték adáshoz köti.
Részszámlázás: tételenként max. 1db részszámla.
A szerz. és a kifizetés pénzneme:HUF.
A kifizetés során vonatkozó jogszabályok: Ptk. 6:130.§(1)-(2), Kbt. 135.§(1), (5)-(6) bek. 272/2014. (XI.5.)
Kr., Utófinanszírozás, támogatás intenzitása a mindenkori TSZ szerinti, AF feladásakor 89,917104 %.
Részletesen: ADIII. kötet
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: 1061 Budapest, Andrássy út 17. 2.
em. 9. (Provital zrt.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A jogosultak a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései
alapján.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.
2) A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra
irányuló igényt (pályázatot; támogatási szerz. -módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK
tájékoztatja AT-t, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását (legalább az alapmennyiség
vonatkozásában), vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben
releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) mód-ot vagy vált. bej. el nem fogadását olyan
körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása
okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az eljárást akkor is
eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ nem kerül megkötésre,
vagy a TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet
nem válik felhasználhatóvá. Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.
3) Értékelés módsz. - legjobb ár-érték arány; AK az 1. r.sz. (ár) valamint a 2. r. sz 2.1. és 2.2. alsz.
esetében az ajánlati elemeket olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legalacsonyabb megajánlást
tartalmazó) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb
pontszámot a fordított arányosítás módszerével osztja ki, KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám)
VI. pont 1. sz. melléklet A.1. ba) pont. AK a 2. r.sz. 2.3-2.5. alsz. esetében az ajánlati elemeket
olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlati tartalmi elemre
a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot az egyenes arányosítás

módszerével osztja ki, KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1. bb)
pont. Az értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0 pont legrosszabb, 100
pont legjobb érték. Részl: ADI.
4) AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni az AD szerint, mely tartalmazza a megajánlott
gépjárművek leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az AK által
előírt minimális paramétereknek való megfelelés. (AD V. kötet Műszaki leírásában található
táblázat csatolása szükséges kitöltve). AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valamely adat
megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dokumentum
benyújtását kérheti AT részéről (ennek körében: gyártói igazolást, típusbizonyítványt vagy más
egyéb, ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást). AT továbbá
csatolni köteles szakmai ajánlata keretében a dokumentáció részeként kiadott részletes táblázatot
kitöltve (AD II. kötet) a 2. értékelési részszempontra tett megajánlásai alátámasztásaként, a
gépjárművek üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások ismertetéseként. AK előírja
továbbá, hogy a 2. értékelési részszempontra tett megajánlás alátámasztásaként szakmai ajánlat
keretében AT csatolja a független akkreditált laboratórium által végzett mérések jegyzőkönyvének
másolatát, motortípusonként. AK a mérési jegyzőkönyv mért adatokat tartalmazó releváns részét kéri
csatolni melyből a megajánlás szerinti adatok hitelesen visszaellenőrizhetőek. A mérési jegyzőkönyv
mérés körülményeit és részleteit rögzítő információs részének csatolása nem követelmény.
Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem a dok.-ban meghatározott műszaki leírásnak
megfelelő termékek megajánlását tartalmazza.
Szakmai ajánlat keretében kerüljön csatolásra az érintett gyártómű és/vagy magyarországi
képviselet és/vagy valamennyi szakszerviz nyilatkozata a szakszervizre vonatkozó kötelezettségek
biztosításáról, a dok.-ban foglalt részletfeltételek szerint.
AK a szakmai ajánlat teljes tartalmát jelentőséggel bírónak tekinti!
5)AK előírja, hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlata részeként az árazott költségve-tést
hiánytalanul kitöltve.
A további információk a felhívás VI.4.3.) pontjában folytatódnak
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
előírásai szerint
További információk folytatása:
6) Az alkalmassági feltételek és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8) Kbt.35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlati határidő lejártáig (Kbt.57. § (2) bek.).
9) AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) KR 46. § (3) bek.-ben foglaltak alapján a
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott

gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folya-matra
való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
10) AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 29. §, valamint a 339/2014. (XII. 19.) KR-ben foglaltak szerint
a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság más ajánlatkérő
nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás
alapján. Az AF I.1. pontjában ajánlatkérőként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került
megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás ajánlatkérője az AFI.1. pontjában megjelölt 2. szervezet,
azaz a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás.
11) AK tájékoztatja AT-ket, hogy kizárólag új eszköz ajánlható meg, használt eszköz megajánlása
esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.
12) AK a jelen eljárásban a meghatározott N3, N2 valamint O4 kategória alatt az 5/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdése szerinti ezen járműkategóriákat érti.
13) A műszaki leírás körében általános jelleggel és általános követelményként meghatározásra
kerül, hogy az EURO VI előírásoknak megfelelő megajánlás az, ami elfogadható. Az ennek meg
nem felelő megajánlások az ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után. AK tájékoztatja AT-ket,
hogy az adott ajánlat e szerinti érvényességének/érvénytelenségének vizsgálata körében, azaz
a típus megajánlás EURO VI előírásoknak való megfelelése körében az egyes megajánlásokat a
WHSC és WHTC mérési eredményeket alapul véve a DF-el kalkulált teszt eredmény (DF tényezővel
korrigált végső teszt eredmény) figyelembe vételével vizsgálja, az EURO VI norma adatok,
mint vetítési (az összehasonlítás alapján képező) adatok is ekként - DF tényezővel kalkulálva kerülnek figyelembe vételre. AK tájékoztatja AT-ket, hogy a fentiek szerinti érvényességi vizsgálatot
értelemszerűen az EURO VI követelmények tekintetében vizsgált paraméterekre végzi el, így a 2.3.,
2.4. és 2.5. értékelési alszempontok esetében.
14) Ajánlati biztosíték: 2.000.000,- Ft, teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján. Átutalás esetén
Ajánlatkérő (Társulás) Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00339258-00000017 számú
bankszámlájára kell teljesíteni. Az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás
megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. A biztosítékra vonatkozó részletes
szabályokat az AD tartalmazza. A befizetés igazolási módja: a befizetést igazoló okirat benyújtása.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség (60 naptári nap) időtartama alatt ajánlatkérő
rendelkezésére kell állnia.
Jelen felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától szá-mított
60 napot kell érteni!
15) Nemzeti elbánás: Az Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bek.ben foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

NGM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társas (5951/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NGM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK24830
Postai cím: Szentháromság tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Pál
Telefon: +36 14719142
E-mail: iroda@ter6.hu
Fax: +36 14719144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ter6.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ter6.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: www.ter6.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Laczkó Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Naphegy utca 41. II/9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Laczkó Katalin
Telefon: +36 1 8009171
E-mail: titkarsag@lkdr.hu
Fax: +36 18009170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ter6.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ter6.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NGM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK24830
Postai cím: Hermina út 17.

Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bársony Emese
Telefon: +36 14719142
E-mail: iroda@ter6.hu
Fax: +36 14719144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ter6.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ter6.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: nonprofit gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: beruházásszervezés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás megkötése a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest,
Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcs-ó kiv-i
feladatok ellátása-I.üt
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45212314-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás megkötése a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
szám alatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok
ellátására - I. ütem
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 9800000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem

Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás megkötése a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest,
Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcs-ó kiv-i
feladatok ellátása-I.üt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71500000-3

További tárgyak:

45211350-7
45212314-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezését és ezzel összefüggésben a
Budapest,I.ker.,Szentháromság tér 6. sz. alatti egykori pü. minisztériumi épület Fellner Sándor 1903-as
tervei és az 1908-as Fellner album alapján történő homlokzat- és tetőrekonstrukcióját,valamint a korszerű
munkakörülményeket biztosító épületbelső megvalósítását Ajánlatkérő koordinálja.
Az épület bruttó területe ~30 000 m2. Az épület műemléki védettség alatt áll.
A projekt jelen szakaszában - I.ütem - kivitelező feladata a teljes projekthez szükséges organizációs
feladat ellátása, az ideiglenes létesítmények kiépítése vagyonvédelemmel, állványozással; általános
és tartószerkezeti bontási munkák elvégzése, külső tetőbontás szakági bontásokkal, utólagos fal és
aljzatszigetelés, visszaépül a háború után elbontott emelet és rizalit. A meglévő födémek, alapok szerkezeti
megerősítése a pincegarázs és az új épületszárny szerkezetépítési munkáinak elvégzése. Visszaépítésre
kerül az eredeti tetőkontúr, mázas és mázatlan cserépfedéssel, bádogozási munkákkal, homlokzatképzés, új
szerkezeteken hőszigeteléssel. Meglévő nyílászárók magas színvonalú, a meglévővel azonos megjelenésű,
de a mai igényeknek megfelelő újragyártása, a közműépítési munkák és a villámvédelem kiépítése. A
műemléki díszítő munkák nem része jelen beszerzésnek.
A tervezett főbb mennyiségek az I. ütemben:
Organizáció
- 3 toronydaru telepítése
- 19.000 m2 nehéz és könnyűállvány építése
- 43 db konténer telepítése
- 500 fm kerítés építése
Utólagos falszigetelés
- 18.758 m3 földmunka
- 4.924 m2 aljzatbeton bontás
- 9.282 m2 utólagos vízszintes és függőleges szigetelés készítése
- 12.595 m2 légpórusos vakolat készítése
Bontási munkák
- 8.621 m2 tetőbontás
- 10.400 m2 válaszfal bontása
- 16.250 m2 burkolat bontása
- 8.450 m3 salakfeltöltés bontás
- 200 m3 födém szerkezet bontás
- 650 m3 nyílás és falszerkezeti bontás
Szerkezetépítési munkák
- 1.128 m3 alapmegerősítés
- 2.759 m2 régi homlokzati falak visszaépítése
- 11.193 m2 vb. koporsófödém építése

- 8.578 m2 új födém építése és 18.588 m2 födémmegerősítés
- 600 m3 rizalit-építés
- 2000 m3 mélygarázs szerkezetépítés
- 2000 m3 új épületszárny szerkezetépítés
Tetőfedés
- 11.495 m2 komplett tetőfedés
Homlokzatképzés:
- 11.617 m2 homlokzati vakolatjavítás / új vakolatképzés
- 2.918 m2 klinkertégla burkolat helyreállítás
- 2.868 m2 új homlokzatképzés nyílászárókkal
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlattevő személyi állománya (szakmai tapasztalat) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 9800000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: a régészeti- műemléki feltárások
eredménye valamint a szerkezeti bontással előkerülő háborús sérülések mértéke indokolhatja a
munkák elhúzódását - 6 hónap
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és
igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Kizáró okok igazolási módja:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő), adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR) 4. § (1) bekezdés szerint az

egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával köteles
előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.
Az EEKD a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt
megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését,
hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult,
valamint a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőknek a KR 8., 10., 12-14. és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési
jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a KR 13. §-a szerint. Az
ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e
folyamatban vele szemben.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes
megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben
meg kell felelnie az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy az előirt feltétel személyhez kötötten
értelmezhető.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása és igazolása:
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja tekintetében: az építőipari kivitelezési tevékenységet végző
gazdasági szereplők (ajánlattevő, alvállalkozó) vonatkozásában Ajánlatkérő előírja, hogy az
ajánlatban megnevezett építőipari kivitelezési tevékenységet végző szervezeteknek az Étv.
szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell, illetve
a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában kell szerepelnie (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja).
Ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásokat.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az igazolási módok felsorolása és rövid
leírása:
A KR. 1.§ (1) bek. alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított
jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre
bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.
P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a KR 19. § (1) bekezdés c) pontja
alapján -cégszerűen aláírt, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző,
mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év teljes és a közbeszerzés tárgyából származó (műemléki
épületen és/vagy műemléki környezetben végzett magasépítési kivitelezés) - áfa nélkül számítottárbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
A P1) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a KR 19. § (3) bekezdése. Továbbá
felhívjuk a figyelmet a KR 19. § (7) bekezdésére és a Kbt. 65. §-ra is.
A P1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az EEKD-ba foglalt
nyilatkozatbenyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint. A fent ismertetett P1)
alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerintifelkérése esetén szükséges.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az EEKD IV. részének részletes
kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való
megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt.
65. § (7)-(8)bekezdéseire.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 1. § (1) bekezdésére, valamint a 3. §-ára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan ajánlattevő, ha:
P/1. jelen felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a nettó 7 milliárd Ft-ot,

továbbá a közbeszerzés tárgyából (műemléki épületen és/vagy műemléki környezetben végzett
magasépítési kivitelezés) származó árbevétele nem érte el a nettó 5 milliárd Ft-ot.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a KR 30. § (4) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának
feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban
állapította meg (P1)
A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint, a 65. § (8)
bekezdésének figyelembevételével. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a
jogutódlás esetére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A KR 1.§ (1) alapján az Ajánlattevőnek
az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a
közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk
megadását kéri.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek az alábbiak szerint
szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a KR 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az
ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak
(műemléki épületen és/vagy műemléki környezetben végzett magasépítési kivitelezés) ismertetése
a KR 22. § (3) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő szerződést kötő másik
fél által adott igazolással. Az igazolásban meg kell adni az építési beruházás tárgyát, valamint
mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6),
valamint a KR 24. § (1) bekezdésében foglalt lehetőségekre továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdésében
foglaltakkal összefüggésben a (9) bekezdésben foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (11) bekezdése is.
M/2. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására a KR 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján
Ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
Csatolni kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember(ek) saját kezűleg aláírt, a szakmai
tapasztalat ismertetését tartalmazó szakmai önéletrajzzal történő bemutatását, illetve rendelkezésre
állási nyilatkozatukat.
A képzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával igazolható. A szakmai
tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó.
A szakmai önéletrajzból a kért szakmai tapasztalat (annak időtartama és tárgya) egyértelműen
megállapítható kell, hogy legyen. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került
meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap
megjelöléssel kell tartalmaznia.
Amennyiben a megajánlott szakember(ek) a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint az ajánlati felhívásban Ajánlatkérő által meghatározott
jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség
és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum
csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges
az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
Ha a jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok,
ténye ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséget és gyakorlatot az Ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét
igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.

M/3. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására a KR 21. § (2) bekezdésének c) pontja alapján
Ajánlattevőnek be kell nyújtania a teljesítéshez szükséges állványzat, mint műszaki-technikai
felszereltség leírását és annak igazolását (eszköz nyilvántartást vagy bérleti, használati szerződést),
hogy rendelkezik a teljesítéshez szükséges állványzattal.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
ha nem mutat be az ajánlatában az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 5 évben (60 hónap)
műemléki épületen,és/vagy műemléki környezetben lévő épületen megvalósuló, legfeljebb 3 darab
szerződésből származó:
a)olyan befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített
referenciát,mely összesen legalább 8 ezer m2 alapterületű műemléképületen végzett 3 ezer m2
homlokzat felújítási vagy rekonstrukciós munkára vonatkozott, amely tartalmazott fa és/vagy fém
nyílászáró cserét vagy felújítást;
b)befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített
műemléképületen végzett 200 fm utólagos falszigetelési munkák elvégzését is tartalmazó
referenciát;
c)olyan befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített,
legalább 8 ezer m2 területű műemléki épületen végzett referenciát, amely legalább 4000 m2-en
végzett utólagos szerkezet (födém) megerősítés munkálatot tartalmazott;
A referenciák között az átfedés megengedett,azaz ajánlattevő 1 referenciával több alkalmassági
követelménynek (a-b-c) is megfelelhet.
M/2.Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére,ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M/2.1.)legalább 1 fő szakemberrel,akik rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet szerinti építési
szakterületre vonatkozó MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és gyakorlati idővel, továbbá legalább 36 hónapos magasépítési kivitelezési szakmai
tapasztalattal rendelkezik és ebből legalább 24 hónap, műemléki épületen végzett beruházás,
projektvezetési tapasztalata;
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet 1. melléklet /
IV. Felelős műszaki vezetés /1.rész 2.pontja alapján meghatározott érvényes „MV-É” kategóriás
felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek
megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a
névjegyzékbe vétel tényét igazolni.
Abban az esetben, ha az adott szakember már rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint
(és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006.(XII.5.)Korm.rendelet szerint MVÉp/A kategóriás érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt
a jogosultságot a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet 1.melléklet /IV.Felelős műszaki vezetés /1.rész
2.pontjában előírt MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek.
M/2.2.)legalább 2 fő szakemberrel, akik rendelkeznek a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet szerinti
építési szakterületre vonatkozó MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel, továbbá személyenként legalább 3 éves magasépítési
kivitelezési szakmai tapasztalattal és legalább 2db 3ezer m2 alapterületű épület felújításhoz
kapcsolódó projektvezetési tapasztalattal;
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet 1.melléklet /
IV. Felelős műszaki vezetés /1.rész 2.pontja alapján meghatározott érvényes „MV-É” kategóriás
felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek
megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a
névjegyzékbe vétel tényét igazolni.
Abban az esetben, ha az adott szakember már rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint
(és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006(XII.5.)Korm.rendelet szerint MVÉp/A kategóriás érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt
a jogosultságot a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet 1.melléklet /IV.Felelősműszaki vezetés /1.rész
2.pontjában előírt MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek
M/3.Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,ha nem rendelkezik 15 ezer m2 homlokzati
állványzattal
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az egyedi szerződések kapcsán a Kbt. 135. § (8) bek. szerint biztosít előleget Ajánlatkérő.Az egyedi
szerződések kapcsán a Kbt. 135. § (2),(6) bek. alkalmazandó. Az elszámolás tételes felmérés alapján
történik, mind a közvetlen megrendelések, mind az egyedi szerződések keretében.
A számlák ellenértékét Ajánlatkérő - amennyiben alvállalkozó nem kerül bevonásra- a Ptk. 6:130. § (1)-(3)
bek. szerint átutalással egyenlíti ki. A számlák fizetési határideje a kézhezvételétől számított 30 nap.
Amennyiben Nyertes Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bek. eltérően - a
számla(ák) ellenértékének kifizetése Kbt. 135. § (3) bek. foglaltakra tekintettel a 322/2015. (X. 30.) Korm. r.
32/A. § és 32/B. § rendelkezéseinek figyelembevételével történik.
A számlák kifizetése átutalással történik. Az elszámolás pénzneme: HUF.
Részszámlázás biztosítása a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32. §-ára figyelemmel történik.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: NGM Beruházásszervező Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (1146 Budapest, Hermina út 17. A. épület fszt -i tárgyaló)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében
meghatározott személyek jogosultak jelen lenni.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-100
2.Pontkiosztás módszer ismertetése:1.)értékelési rsz.:ár részempontok (1.1.ajánlati áregységárak alapján képzett ár,1.2."K"tétel árképzés képzett ár,nettó HUF-ban) esetében fordított
arányosítás,2.)értékelési rsz.:M.2.1, M.2.2.,M.2.3. alkalamssági követelmény szerinti szakember
többlet szakmai tapasztalata esetében egyenes arányosítás.Részletesen a közb.dok-ban.
3.A közbesz-i dok.letöltéséhez regisztráció szükséges,adatlap a I.3)pontban található címen érhető
el.
4.AK.jelen eljárásban a Kbt.54.§-ban foglaltak alapján az ajánlattételt ajánlati biztosíték
adásához köti,melynek mértéke 10 millió HUF.Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt.54.§(2)-ben
meghatározott módokon.AK bszlasz:10032000-00337452-00000017 MÁK.Részletek a Dok-ban.
5.Formai információk a Dok -ban.
6.A Kbt.66.§(5) bek. alapján az a jánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a
Kbt.68.§(4)bek.szerinti összes adatot
7.AK a Kbt.61.§(4)bek. figyelemmel megvizsgálta,hogy jelen közbeszerzés tárgya,jellege és a
szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel
biztosítását.A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került,hogy a részajánlattétel nem
lehetséges,mert a nyertes AT.által ellátandó feladatok volumene,komplexitása,egymással való
szerves kapcsolata,továbbá a feladatok egymásra épülése a részajánlattétel lehetővé tétele
ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel AK nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel
lehetőségét.
8.AK a hiánypótlás,valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt.71.§(1)-(10)bek.szerint
biztosítja.
9.Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT.nek a Kbt.66.§(2)bek.szerinti kif.nyil. az AF feltételeire,a
szerződés megkötésére és teljesítésére,valamint a kért ellenszolg-ra vonatkozóan eredeti,aláírt
példányban.
10.AT. köteles ajánlatához csatolni a Kbt.66.§(4)bek.szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag,hogy a
kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló tv.szerint mikro-,kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e
11.AT.nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6) és a 67.§(4)bek.szerinti nyilatkozatokat
12.AK a 322/2015.(X.30.)Korm.r.26.§-a alapján előírja nyertes ajánlattevő részére
felelősségbiztosítás megkötését,vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztését legalább
1.000.000.000 HUF/év és legalább 500.000.000 HUF/kár mértékben, CAR építészeti szerelési
munkákra kiterjedően
13.A szerz.tervezetben előírt biztosítékok Kbt.134.§(4)bek.szerinti határidőre történő rendelkezésre
bocsátásáról az AT.nek a Kbt.134.§(5)bek.alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell
14.A Kbt.35.§(8)alapján AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet(projekttársaság)létrehozását a
szerződés teljesítése
érdekében.
15.Az ajánlathoz csatolni kell az AT.,az alvállalkozó,az alkalmasság igazolásába bevont(kapacitást
nyújtó)gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot,dok-ot aláíró képviselő aláírási
címpéldányát vagy a 2006.évi V.tv.9.§(1)bek.szerinti aláírás mintáját.Amennyiben az ajánlat

cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra,a meghat-nak
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
16.A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adat ok vonat-ban a MNB által, az AF feladásának
napján közzétett devizaárf.képezik az átszámítás alapját.Amennyiben valamely devizát a MNB nem
jegyez, az adott devizára az AT.székhelye szerinti ország kp-i bankja ltal az AF feladásának napján
érvényes devizaárf.számított euró ellenérték képezi az átszámítás alapját a fentiek szerint
17.FAKSZ:dr.Laczkó Katalin,lsz:00094.,1016 Bp.,Naphegy u.41.2/9.,laczko.katalin@lkdr.hu
18.AT köteles az ajánlathoz árazott költségvetést csatolni a KD-ban foglaltak szerint
19.A keretmegállapodás a Kbt. 105.§(1)bek.b)pontja szerinti.
20.Helyszíni bejárás: 2018.04.23.10:00, Szentháromság tér 6. (épület főbejárat előtt)
21.AK jelen elj-ban nem alkalmazza érvénytelenségi okként a Kbt.75.§(2)bek.e)-t.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint
II.2.5.)pont (értékelési szempontok)folytatása:
Alszempontok ár esetében:
-Ajánlati ár (egységárak alapján képzett ár (nettó HUF-ban kifejezve) / súlyszám:65
-„K” tétel árképzés képzett ára (nettó HUF-ban kifejezve) / súlyszám:5
Alszempontok minőségi kritérium esetében:
M.2.1.alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. 60 többlet
tapasztalati hónap műemléki területen) (db) / Súlyszám: 10
M.2.2.alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. referencia
10 db projektvezetés) (db) / Súlyszám: 10
M.2.2.alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. referencia
10 db projektvezetés) (db) / Súlyszám: 10
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. (5734/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK21790
Postai cím: József Attila út 85.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lengyel Imre
Telefon: +36 56511455
E-mail: kozbeszerzes.szolnok@nhsz.hu
Fax: +36 56343198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nhszszolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nhszszolnok.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://nhszszolnok.hu/palyazatok/#ScrollToContent (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Arzano Management Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Viador utca 3. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Gordosné dr. Fekete Lívia
Telefon: +36 302813419
E-mail: info@arzano.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nhszszolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nhszszolnok.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József Attila út 85.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Lengyel Imre
Telefon: +36 56511455
E-mail: kozbeszerzes.szolnok@nhsz.hu
Fax: +36 56343198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nhszszolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nhszszolnok.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: könyvelési, pénzügyi, adótanácsadási, adminisztrációs, továbbá az ezen szolgáltatásokhoz is
kapcsolódó logisztikai adminisztrációs és ügyfélszolgálati feladatok
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79211100-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
könyvelési, pénzügyi, adótanácsadási, adminisztrációs, továbbá az ezen szolgáltatásokhoz is kapcsolódó
logisztikai adminisztrációs és ügyfélszolgálati feladatok
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: könyvelési, pénzügyi, adótanácsadási, adminisztrációs, továbbá az ezen szolgáltatásokhoz is
kapcsolódó logisztikai adminisztrációs és ügyfélszolgálati feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79211100-7

További tárgyak:

79211200-8
79220000-2
72322000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5000 Szolnok, József Attila út 85.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nkft. 27 település részére, több mint 45 ezer felhasználó hely részére
végez hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A Társaság fő tevékenysége a hulladékszállítás és
hulladék kezelése. A társaság könyvelési, pénzügyi, adótanácsadási, adminisztrációs, továbbá az ezen
szolgáltatásokhoz is kapcsolódó logisztikai adminisztrációs és ügyfélszolgálati feladatok ellátására keres
szolgáltatót. A feladatok többek között:
• könyvelési feladatok elvégzése
• üzleti évek zárásához kapcsolódó feladatok ellátása, beszámoló elkészítése, közzététele
• nyilvántartások vezetése, ezek között különösen a menetlevél és gépjárművek üzemeltetéséhez
kapcsolódó analítikus nyilvántartások vezetése
• számlák készítése
• számlarend, értékelési, leltározási és pénzkezelési szabályzat, számviteli politika kialakítása
• díj- és árkalkulációk készítése
• statisztikai jelentések készítése
• havi bevallások készítése
• hatósági jelentések elkészítése
• közreműködés a megbízó által kiválasztott pályázatok elkészítésében, hulladékgazdálkodási
tevékenységgel kapcsolatos támogatások dokumentumainak elkészítése
• belvárosi ügyfélközpontban - ügyfélszolgálati feladatok ellátása a Megbízó utasításai szerint, a megjelölt
helyeken és nyitvatartási időben
• fogyasztóvédelmi feladatok ellátása, számlázással, egyéb hulladékdíjjal kapcsolatos panaszok kezelése
• szolgáltatási díj előleg igénylés dokumentumainak elkészítése és beküldeése, valamint közreműködés a
szolgáltatási díj igényléséhez szükséges dokumentumok elkészítésében, beküldés az NHKV Zrt. részére,
• az eseti megrendeléseken alapuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj NHKV Zrt. javára - a
Koordináló szerv által a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott számlázó program segítségével történő beszedése, az eseti számlák, illetve azok mellékleteinek, eseti és rendszeres közszolgáltatások
után igényelt számlamásolatok, egyenlegközlők elkészítése, azok nyomtatása, a felszerelt számlák,
számlamásolatok, egyenlegközlők borítékolása, ingatlanhasználók részére történő eljuttatása, továbbá
pénztárkezelési, díjhátralékkezelési és egyéb feladatok ellátása. Az NHKV Zrt. részére a be nem azonosított
banki és pénztári befizetések vevői kötelezettségekkel az NHKV Zrt. számlázó rendszerében történő
összepontozása.
A feladat részletes leírását a közbeszerzési dokumentumokban található műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 a műszaki - szakmai követelményeknél előírt mérlegképes könyvelők közül
1 fő hulladékkezelési közszolgáltatónál eltöltött min.12 max. 36 hónap többlettapasztalat 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár szempontjai
egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft/hónap) súlyszám: 60
a műszaki leírásban nem szereplő, többletfeladatok ellátásáért járó díjazás (nettó Ft/óra/fő) súlyszám: 20
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A
feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.
Az előírások teljesítésének megítéléséhez megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőknek az ajánlat benyújtásakor - az előzetes ellenőrzés körében - a Kbt. 69. § (2)
bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, amelyet a
321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-7. §-a alapján kell kitölteni.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér
a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági
szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő
részeiben. Ez utóbbi kizáró okok hiányát a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján az ajánlatkérő ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - a gazdasági
szereplőknek a kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 8-11. § szerint kell
nyilatkozatokat illetve igazolásokat benyújtania.
A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt.
188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerőssé vált határozata kimondta,
hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően
olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a
megbízhatóságát.

Ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolása érdekében igénybe vett gazdasági
szereplőnek az általa tett, jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot
kell csatolniuk.
A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy
a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt egyes
kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróság, hatóságok
bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben rögzített kizáró okra
vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki
kivonatot vagy igazolást.
Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell továbbá arról,
hogy a letelepedése szerinti országban milyen köztartozások felelnek meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés
b) pontjában foglalt köztartozásoknak (központi adó, vám, társadalombiztosítási járulék) és ezeket
milyen szervezetek tartják nyilván.
A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatban 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
10. § és 11. §- ban foglaltak szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4)
bekezdés).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend.
19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya-könyvelési, pénzügyi és
adótanácsadói szolgáltatásból származó , - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről
szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozat csatolásával, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban - tehát az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan - azért nem rendelkezik a közbeszerzés
tárgya szerinti árbevétellel, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát
a működési ideje alatt elért, közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal
jogosult igazolni.
Az ajánlattevőknek az ajánlat benyújtásakor - az előzetes ellenőrzés körében - a Kbt. 69. § (2)
bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
az alkalmassági követelményeknek való megfelelést előzetesen igazolnia. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban elegendő az ajánlattevő vagy kapacitást biztosító szervezet olyan
tartalmú nyilatkozatának benyújtása, hogy az megfelel az alkalmassági követelményeknek.
A P.1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat
során - az ajánlatkérő felhívására - a gazdasági szereplőknek a közbeszerzés tárgya szerinti
árbevételéről szóló nyilatkozat benyújtásával kell igazolnia.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt P.1. alkalmassági
követelmények tekintetében az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplők együttesen is
megfelelhetnek.
Az a szervezet, amely adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához
felhasználja, a Ptk. 6:149. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és a 3. §-a
szerinti előzetes igazolási módra (ESPD).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen felhívás
feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, könyvelési, pénzügyi és adótanácsadási szolgáltatásból származó, - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele a három év tekintetében összesen nem éri el legalább a nettó 100.000.000
HUF-ot.
(Amennyiben ajánlattevő, a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
a működését, alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljes működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(könyvelési, pénzügyi, adótanácsadói szolgáltatásból származó) származó nettó árbevétele nem
érte el összesen a nettó 100 000 000 HUF-ot.).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
21. § (3) bek. a) pont alapján az ajánlatban csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladásától
(VI.5. pont szerint) visszafelé számított, megelőző három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya
(könyvelési, pénzügy és adótanácsadó, továbbá ehhez kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatásból
származó) szerinti teljesítésre vonatkozó referenciák ismertetését legalább az alábbi adatok
megadásával:
- a szolgáltatási tárgy megnevezése, mennyisége,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, a kapcsolattartó neve, telefonszáma,
- a teljesítés időtartama (-tól/-ig),
- az arra vonatkozó nyilatkozat, hogy teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A közbeszerzés tárgya szerinti szállításait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1) bekezdés a)
ill. b) pontjában meghatározottak alapján kell benyújtani. Az előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat
olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, melyekből egyértelműen megállapítható az
alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.
M.2) A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b)pontja alapján az ajánlattevőnek csatolja
nyilatkozatát azoknak a szakembereknek megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A bemutatásra kerülő szakemberek tekintetében
csatolandó a szakmai tapasztalatot - hónap pontossággal - ismertető szakmai önéletrajz,
rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum
másolata.
Az ajánlattevőknek az ajánlat benyújtásakor - az előzetes ellenőrzés körében - a Kbt. 69. § (2)
bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
az alkalmassági követelményeknek való megfelelést előzetesen igazolnia. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban elegendő az ajánlattevő vagy kapacitást biztosító szervezet olyan
tartalmú nyilatkozatának benyújtása, hogy az megfelel az alkalmassági követelményeknek.
A műszaki/szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelést a Kbt. 69. § (4) bekezdése
szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - a gazdasági szereplőknek az ebben a pontban
meghatározott dokumentumok benyújtásával kell igazolnia.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt M.1., M.2, alkalmassági
követelmények tekintetében az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplők együttesen is
megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és a 3. §-a
szerinti előzetes igazolási módra (ESPD).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az
ajánlati felhívás feladásának napjától (VI.5. pont szerint) visszaszámított, megelőző 3 évben
a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásból származó, folyamatosan legalább 12 hónapos
időtartamú szerződésszerűen teljesített referenciával az alábbiak szerint.
M.1.1)- legalább 15 település közszolgáltatói tevékenységének ellátásával kapcsolatos könyvelési
feladatok ellátása adótanácsadási és adminisztrációs feladatokra vonatkozó referenciával, melynek
során a közszolgáltató tevékenységben ellátott fogyasztói helyek száma eléri a 30.000-et.
M.1.2) olyan könyvelési szolgáltatásra vonatkozó referenciával, ahol a feladatok részét képezte
többek között a menetlevél és gépjárművek üzemeltetéséhez kapcsolódó analítikus nyilvántartások
vezetése
M.1.3) a közszolgáltatói fogyasztóvédelmi feladatok ellátására vonatkozó referenciával.
M.2.) Alkalmatlan ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az alábbi képzettséggel, végzettséggel
rendelkező szakemberekkel:
• legalább 2 fő a számviteli törvény 151.§ szerinti mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy
okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkező szakember, aki rendelkezik közszolgáltatónál
szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalattal
• legalább 1 fő fogyasztóvédelmi referenssel , aki rendelkezik hulladékkezelési számlázási
panaszokkal kapcsolatosan legalább 1 éves szakmai tapasztalattal
• 1 fő pénzügyi vezetővel, aki rendelkezik felsőfokú gazdasági vagy pénzügyi - számviteli
végzettséggel, továbbá adószakértői vagy adótanácsadói végzettséggel és közszolgáltatónál
szerzett legalább 3 éves szakmai tapasztalattal
egy szakember több követelménynek is megfelelhet.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 1997. évi CLV.
törvény a fogyasztóvédelemről
2000. évi C. törvény a számvitelről
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szolgáltatás ellenértékének megfizetése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseinek, továbbá a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek a figyelembevételével, a teljesítés elismerését követően, havi utólagos
elszámolással, számla ellenében átutalással történik, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Meghiúsulási, késedelmi és hibás teljesítési kötbér a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: NHSZ Szolnok Közszolgáltató
Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, József Attila út 85.) I. emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljáráson a Kbt. 68. § (3) bekezdése
szerinti személyek jogosultak részt venni.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő ajánlattételi dokumentációt készít, mely alábbiakat tartalmazza:
- szerződéses feltételek,
- ajánlat elkészítéséhez az ajánlattevőknek szükséges információkat,
- ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke,
- az EEKD mintája, valamint ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták,
- műszaki leírás, műszaki specifikáció.
Ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül
elektronikus úton hozzáférhetővé teszi ajánlattevők számára úgy, hogy közzéteszi ajánlatkérő
honlapján: www.nhszszolnok.hu oldalon Letöltés menüpont.
2. Közös ajánlattételnél elegendő egy ajánlattevőnek a dokumentumokat átvennie/letöltenie.
3. A III.1.2) és III.1.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
4. Kiegészítés a III.1.2) és III.1.3) pontokhoz: Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Kapacitást biztosító szervezet bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet
és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelmény(ek)et, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Adott esetben, csatolandó az ajánlatba a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon
kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, az érintett szervezetek
vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-kat is be kell nyújtania. Ilyen
esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági
feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket ajánlattevő igénybe kíván venni
alkalmasságának az igazolásához.
5. Ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt.66.§(2) bekezdése szerinti eredeti nyilatkozatát,
továbbá a Kbt.66.§(4) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
6. Ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy ajánlattevő cégügyeiben van-e változás folyamatban.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
7. Kiegészítés a II.1.6) ponthoz: Ajánlatkérő nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, mivel a
szerződés teljesítésének természete, a hulladékkezelési szolgáltatás komplett könyvelésének,
adminisztrációjának ellátása azt nem teszi lehetővé.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bekezdés e) (eredménytelen eljárásra vonatkozó)
pontját.
9. Mivel az ajánlati felhívásban a karakterek száma korlátozott, további információk a közbeszerzési
dokumentumokban találhatóak.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány értékelési
szempont szerint értékeli az ajánlatokat.
A pontozás részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, az ár értékelési
szempontok vonatkozásában a fordított arányosítás, míg a minőségi értékelési szempont
vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumokban részletezett sávos pontkiosztás módszerét
alkalmazza Ajánlatkérő.
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám: 1-10 pont,ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a
legjobb érték.
11. Az eljárás nyelve magyar.
12. Ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték adásához az eljárásban való részvételt.
13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Gordosné dr. Fekete Lívia lajstromszám:
00925
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásnak határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország:
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

NIF Zrt. (5960/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Halupa Anett (00166)
Telefon: +36 17829640
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://ceutender.hu/folyamatban-levo-eljarasaink/ (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CEU Tender Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Muskotály utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Halupa Anett (00166)
Telefon:
E-mail: info@ceutender.eu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ceutender.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ceutender.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CEU Tender Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Muskotály utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Halupa Anett (00166)
Telefon:
E-mail: info@ceutender.eu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ceutender.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ceutender.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Váll.szerz. az M4 Abony(Kelet)-Törökszentmiklós(Nyugat)közötti szakasz (Szolnok északi
elkerülő)megval új Tisza-híd megép-vel”kivit.munkáinak elvég.szüks.kivit.tervek elk.és eng megszerzésével
együtt
Hivatkozási szám: PST kód: A004.05.73
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233110-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés az M4 Abony (Kelet)-Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi
elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével” kivitelezési munkáinak elvégzésére, a szükséges kiviteli
tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt (PST kód: A004.05.73)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerz. M4 I. építési szakasz (90+859 -109+460km sz.) kivitelezési munkáinak
elvégzésére,a szükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt (PST
kód:A004.05.73)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233110-3

További tárgyak:

45233126-8
45221100-3
71322000-1
71220000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120, HU322 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Pest Megye, Jász-NagykunSzolnok megye, M4 Abony (Kelet)-Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés az M4 Abony (Kelet)-Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok
északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével” I. építési szakasz (90+859 - 109+460
km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére, a szükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek
megszerzésével együtt (PST kód: A004.05.73)
Nyertes ajánlattevő feladata:
M4 2X2 sávos gyorsforgalmi út kivitelezése és a szükséges kiviteli tervek elkészítése 90+859 - 109+460 km
sz. szakaszon (18,601 km).
A kivitelezés keretében 3 különszintű csomópont (Abony (Kelet) különszintű csomópont, 32. sz. főúti
különszintű csomópont, és a 3225. j. út különszintű csomópontja, valamint 18 főbb műtárgy kerül
megépítésre, melyek közül kiemelendő a Zagyva- híd (legnagyobb szabad nyílás: 80,83 m, szerkezeti
hossz: 168 m), továbbá a Millér- híd (legnagyobb szabad nyílás: 43,60 m, szerkezeti hossz: 110 m)
A feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció II. Része tartalmazza.
Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. M/2. pontjában foglaltak kapcsán rögzíti, hogy
- Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag
irányítja,koordinálja a Vállalkozó,a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját,kapcsolatot tartja
a Megrendelővel,konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.
- Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.
Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. M/3.1. pontban a géplánc alatt Ajánlatkérő a következőket érti:1 db finisher,
2dbtömörítő henger,1dbemulziószóró jármű)
Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. M/3.2. pontban a géplánc alatt a következőket érti:1 finisher,2 db tömörítő
henger,1 locsoló kocsi).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai
tapasztalata (hónapban megadva) 25
2 1.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai
tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata
(hónapban megadva) 7
3 1.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai
tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata
(hónapban megadva) 6

4 1.3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai
tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata
(hónapban megadva) 6
5 1.4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai
tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata
(hónapban megadva) 6
6 2. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerz. M4 II. építési szakasz (109+460-118+000km sz) kivitelezési munkáinak
elvégzésére,a szükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt (PST
kód:A004.05.73)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233110-3

További tárgyak:

45233126-8
45221100-3
71322000-1
71220000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok Megye, M4
Abony (Kelet)-Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés az M4 Abony (Kelet)-Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok
északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével” II. építési szakasz (109+460-118+000
km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére, a szükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek
megszerzésével együtt (PST kód: A004.05.73)
Nyertes ajánlattevő feladata:

M4 2X2 sávos gyorsforgalmi út kivitelezése és a szükséges kiviteli tervek elkészítése 109+460-118+000 km
sz. szakaszon (8,54 km).
A kivitelezés keretében a Törökszentmiklós (Nyugat) különszintű csomópont, valamint 9 főbb műtárgy kerül
megépítésre, melyek közül kiemelendő a Tisza - híd (legnagyobb szabad nyílás: 144,80 m, szerkezeti hossz:
756 m), és a Tisza ártér feletti - híd (legnagyobb szabad nyílás: 46,60 m, szerkezeti hossz: 416 m)
A feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció II. Része tartalmazza.
Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. M/2. pontjában foglaltak kapcsán rögzíti, hogy
- Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag
irányítja,koordinálja a Vállalkozó,a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját,kapcsolatot tartja
a Megrendelővel,konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.
- Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.
Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. M/3.1. pontban a géplánc alatt Ajánlatkérő a következőket érti:1 db finisher,
2dbtömörítő henger,1dbemulziószóró jármű)
Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. M/3.2. pontban a géplánc alatt a következőket érti:1 finisher,2 db tömörítő
henger,1 locsoló kocsi).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai
tapasztalata (hónapban megadva) 25
2 1.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai
tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata
(hónapban megadva) 7
3 1.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai
tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata
(hónapban megadva) 6
4 1.3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai
tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata
(hónapban megadva) 6
5 1.4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai
tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata
(hónapban megadva) 6
6 2. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A)Kizáró okok:Az eljárásban nem lehet AT,AV,és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd.szereplő,akivel szemben a Kbt.62.§(1)(2)bek.ben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.(mind2 rész tekintetében)
Az ATnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön)és a Kbt.65.§(7)bek.sz. alkalmasságot ig.
szerv.nek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015(X.30)Korm.r.II.Fejezetében foglaltaknak
megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum(EEKD) benyújtásával kell előzetesen
igazolnia,hogy nem tartozik a Kbt.62§(1)és(2)bek.ben foglalt kizáró okok hatálya alá.(mind2 rész
tekintetében)
Az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV,vagy más szervezet vonatk.ban csak az EEKD-t
köteles benyújtani a Kbt.62§(1)és(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.Az
alkalmasság igazolásában részt vevő AV tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a
Kbt.67§(4) bek.sz.-i nyilatkozati kötelezettségének.(mind2 rész tekintetében)
Az AT nyilatkozni köteles arról,hogy a szerz. teljesítéséhez nem vesz igénybe a
Kbt.62§(1)és(2)bek.sz.-i kizáró okok hatálya alá eső olyan AVt,amely nem vesz részt az alkalmasság
igazolásában.(mind2 rész tekintetében)
Az AK által a Kbt.69§(4)-(6)bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazd.szereplőnek a Kr.III.Fejezetében foglaltaknak
megfelelően kell igazolnia,hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.(mind2 rész
tekintetében)
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr.1.§(1)-(5)és(7)bek.,továbbá a Kr.8§,10§,12-16§ok
is megfelelően alkalmazandók.
A kizáró okok vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt.64§-ában és a 74§(1) bek.ben foglaltak is.
B)Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:(mind2 rész
tekintetében)
Az alkalmasság minimumkövetelményei:(mind2 rész tekintetében)
a)Alkalmatlan AT,ha az ajánlata alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző
gazd.szereplő,ha nem szerepel az Étv. sz.-i,ép.ipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében.A nem Magyaro.-on letelepedett ép.ipari kivitelezési tevékenységet végző
gazd.szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie,vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal kell
rendelkeznie.
b)Alkalmatlan AT,ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint
illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel,ill. a nem Magyaro.-on
letelepedett gazd.szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel,v.
a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti, kamarai tagsággal
nem rendelkezik.
Igazolási mód:Az előzetes igazolás során az EEKD IV.részben a részletes adatok megadása
szükséges!
a)Az a)pont szerinti követelmény tekintetében Magyaro.-on letelepedett gazd.szereplő esetén
a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi;nem Magyaro.-on letelepedett gazd.szereplő
esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást,v. a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal való
rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani,figyelemmel a Kr.1.§(2)-(5) bekezdésére is.
b)A b)pont szerinti követelmény tekintetében az engedély v. jogosítvány másolatát,ill. a
szervezeti,kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani,figyelemmel a Kr.1.§(2)-(5) bekezdésére
is.
Igazolási mód:Az előzetes igazolás során az EEKD IV.részében a részletes adatok megadása
szükséges a a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal,hogy az alkalmassági
követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt.69§(4)bek. szerint kerül sor.
Az engedély v. jogosítvány másolatát,ill. a szervezeti,kamarai tagságról szóló igazolást kell
benyújtani,figyelemmel a Kr.1§(1)-(5) bek. is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt65.§(7)-(9),(11) bek. és Kbt69§(11) bek. is irányadók.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: (mindkét rész
tekintetében)
Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges
a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel
kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
P/1. a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásának
napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozattal az alábbi
kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
• pénzforgalmi számlaszám megadása,
• volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban.
A vizsgált időszakra vonatkozóan a megszűnt számlákra vonatkozóan igazolás benyújtása nem
szükséges. (mindkét rész tekintetében)
P/2. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve
ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (közútépítési munkák) származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerűen aláírt - adott esetben az EEKD-ban
foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. (mindkét rész tekintetében)
Ha az Ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az
e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:
P/1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik - az ajánlati felhívás
feladásának napján fennálló - pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 12
hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő. (mindkét rész tekintetében)
P/2.1. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el
összesen a 33.000.000.000 Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (közútépítési munkák) származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 30.000.000.000 Ft-ot (1.
rész tekintetében)
P/2.2. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el
összesen a 23.000.000.000 Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (közútépítési munkák) származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 20.000.000.000 Ft-ot. (2.
rész tekintetében)
Amennyiben az Ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg, úgy a
tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az
előírt összeget.
Ajánlatkérő közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet szerinti
fogalmakat érti.
A P/1. alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel
meg. A P/2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése,
továbbá a Kr. 19. § (7)bekezdése is irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása
és rövid ismertetése:-mind2 rész tekintetében- Az előzetes igazolás során az EEKD IV.részében a
részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal,hogy az
alkalm.i követelm.ekkel kapcs. igazolások benyújtására a Kbt.69.§(4)bek. sz. kerül sor.

M/1.A Kr.21.§(2)bek a)pontja alapján a feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett,de
legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével,azaz a
szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
-szerződést kötő másik fél (neve,székhelye)
-építési beruházás tárgya
-teljesítés kezdő és befejező időpontja(év,hó,nap)
-műszaki átadás-átvétel ideje(év,hó,nap)
-teljesítés helye
-építési beruházás mennyisége
-közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó inf. és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást
benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; v. - a teljesítés oszthatatlansága
esetén- a Kr. 22.§(5)bek szerinti adatok
-valamennyi olyan adat,melyből az alkalm.i köv.-nek való megfelelés egyértelműen megállapítható
-a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e
M/2.A Kr.21.§(2)bek b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a
megnevezésével,végzettségük/képzettségük,szakmai tapasztalatuk ismertetésével,akiket be kíván
vonni a teljesítésbe.
Csatolandó:
-AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt
pozíció megjelölésével,
-szakképzettséget igazoló dok.,
-szakmai gyak.-ot egyértelműen igazoló,a szake. által saját kezűleg aláírt önéletrajz év,hónap
lebontásban,és a szake. munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában)feltüntetésével
-a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyil., mely tartalmazza a szake.
nyilatkozatát arra vonatkozóan,hogy AT nyertessége esetén a szerz. teljesítésében az AT által
megjelölt pozícióban részt vesz,és,hogy a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a
szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyak.-i
idejébe.
Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilv.tart.ban az ajánlattétel
időpontjában szerepel,a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és a jogosultság
megszerzéséhez szükséges gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja(saját kezűleg aláírt
önéletrajzot és szakképz.-t igazoló dokumentumot ebben az esetben is csatolni szükséges).
Egyenértékű végzettség/képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett
végzettséget/szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
M/3. A Kr.21.§(2)bek h) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközök,berendezések,valamint műszaki felszereltség leírásával,melyből valamennyi előírt
alkalm.köv. egyértelműen megállapítható.E körben Ajánlattevő az adott eszköz,berendezés,műszaki
felszereltség rendelkezésre állásának igazolására és leírására cégszerű aláírással ellátott
nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatában,melynek tartalmaznia kell:
-berendezés,eszköz rendelkezésre állásának módját (pl. saját,bérelt,lízingelt stb.),
-berendezés,eszköz gyártóját,típusát,és
-valamennyi olyan adatot,amelyből az alkalm.i köv.nek való megfelelés egyértelműen
megállapítható.
Csatolandó:
-a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket,berendezéseket rögzítő tárgyi eszköznyilvántartó
karton(ha az eszköz feletti rendelkezési jog alapján az eszköz a kartonon hatályos jogszabályi
előírások alapján szerepel),
-ha az alkalm.i követelményt igazoló gazd.szereplő eszköznyilvántartó kartonjában az adott
eszköz és/vagy berendezés nem szerepel,úgy az előző francia bekezdésen túl az alkalmassági
követelményt igazoló gazd. szereplő rendelkezési jogát alátámasztó egyéb dokumentum is (pl.
vonatkozó szerződés másolata).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő (továbbiakban AT),ha:
M/1. nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított megelőző utolsó 8évben bef.,de
legfeljebb 13éven belül megkezdett alábbi,műszaki átadás-átvétellel lezárt,szerződésszerűen
teljesített munkákra vonatkozó referenciával(kal):
M/1.1.

1.rész:összességében legalább(továbbiakban:min.)11km hosszú,min.2x2forgalmi sávos
gyorsforgalmi út (továbbiakban:gyorsf.út) új nyomvonalon történő építésére vonatkozó ref-val,vagy
ref-kal,mely(ek)közül min.1dbref.min.4km hosszú egybefüggő,min.2x2forgalmi sávos gyorsf.út új
nyomvonalon történt építésére vonatkozott
2.rész:összességében legalább(továbbiakban:min.)4kmhosszú,min.2x2forgalmi sávos gyorsforg.-i út
új nyomvonalon történt építésére von. ref-val.
M/1.2.
1.rész:min.1dbmin.2x2forgalmi sávos gyorsf.út átvezetését szolg.felüljáró és/vagy híd
építése,melynek legnagyobb szabadnyílása min.20m volt;
2.rész:min.1db2x2forgalmi sávos gyorsf.út átvezetését szol. felüljáró és/vagy híd építésére
vonatkozó ref-val,melynek legnagyobb szabadnyílása min.30 m volt.
M/1.3.
1.rész:min.1dbmin.2x2forgalmi sávos gyorsf.út és gyorsf.út vagy főút vagy mellékút külön szintű
csomópontjának építésére von. referenciával.
2.rész:min.1dbmin.2x2forgalmi sávos gyorsf.út és gyorsf.út vagy főút vagy mellékút külön szintű
csomópontjának építésére von.referenciával.
AK gyorsf.út, főút és mellékút alatt19/1994(V31)KHVMrendelet2.§(1)bek.szerinti fogalmakat érti.
A nem magyaro.-i ref.esetén az adott ref. köv.szerinti 19/1994(V31)KHVM rendelet által
előírt,megkövetelt tartalmat kell igazolnia AT-nek.
AT a fenti alk-i köv-eknek egy vagy több referenciával is megfelelhet.
M/2nem állnak rendelk-re legalább az alábbi(teljesítésbe bevonni kívánt)szakemberek:
M/2.1.min.1fő projektvezető szake.,aki a 266/2013(VII11)(továbbiakban:”KR2”) szerintiMV-KÉ(vagy
a hatályos átsorolás előtti,azzal egyenértékű)felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez
szükséges felsőfokú végzettséggel,és min.36hónap közútépítési területen szerzett projektvezetői és/
vagy projektvez.helyettesi gyak-al rend.(mindkét részre)
M/2.2.min.1fő útépítési felelős műszaki vez.,aki a ”KR2”szerintiMV-KÉ (vagy a hat.átsorolás
előtti,azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú
végzettséggel,és min.36hónap közútépítési területen szerzett építésvezetői és/vagy fő-építésvezetői
szakmai gyak-al rend.(mindkét részre)
M/2.3.min.1fő hídépítési felelős műszaki vezető szakemberrel,aki a”KR2”szerintiMV-KÉ (vagy
a hat.átsorolás előtti,azzal egyenértékű)felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez
szükséges felsőfokú végzettséggel,és hídépítés és/vagy-szerelés területén min.36hónap szakmai
gyak-al rend(mindkét részre)
M/2.4.min.1fő tervező szakemberrel,aki a „KR2”szerintiKÉ-K(vagy a hat.átsorolás előtti,azzal
egyenértékű)tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel,és
közútépítéssel kapcsolatos tervezési területen min.36hónap szakmai gyak-al rend.(mindkét részre)
M/2.5.min.1 fő tervező szake.,aki a„KR2”szerinti HT(vagy a hat.átsorolás előtti,azzal
egyenértékű)tervezői jogosultság megsz-hez szükséges felsőfokú végzettséggel,és hídépítéssel
kapcsolatos tervezési területen min.36hónap szakmai gyak-al rend.(mindkét részre)
AK elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szüks. végzettséggel egyenértékű végzettséget
is,mely egyenértékűséget azAT-nek igazolnia kell.
A fenti pozíciókra külön-külön szake.bemutatása szükséges(egy szakember csak egy pozícióra
jelölhető a fentiek közül).
AK közút alatt a19/1994(V31)KHVM rendelet szerinti fogalmakat érti.
M/3. mindkét rész tekinttében nem állnak rend-re legalább az alábbi telj-be bevonni kívánt
eszk.,berend.,illetőleg műszaki felsz.:
M/3.1.min.1db min.180t/h aszfalt beépítésére alk.géplánccal,
M/3.2.min.1dbmin.80 m3/h vagy min.180t/h hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti alapréteg
beépítésére alk. géplánccal.
Alk. ig-ra aKbt.65§(7)-(9),(11)és aKbt.69§(11)bek.,továbbá a Kr24§(1)-(2)bek.is irányadó.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mindkét rész tekintetében:
Késedelmi 0,5 %/nap, a kivitelezési hibajavítás/hiánypótlás késedelmekor 2 %/nap, illetve 1 %/nap,
- Hibás teljesítési 15 %, alvállalkozókkal/szakemberekkel kapcsolatos hibás teljesítés esetén 0,01 %,
- Meghiúsulási 20 %.
Teljesítési és Jótállási Biztosíték 5 %.
Jótállás 36 hónap.
Szavatosság 60 hónap.
Előleg-visszafizetési biztosíték a szerződéstervezet szerint.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
- 2015. évi CXLIII. tv. 135.§ (1)-(8),
- 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2),6:155.§,
- 2007. évi CXXVII. tv,
- 322/2015. (X.30.) Kr. 31.§, 32/A.-32/B. §
Részszámlázás havonta.
Előleg: 10 %.
Tartalékkeret 1 %.
Az ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Részletes információk a közbesz. dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum: 2018/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: CEU Tender Consulting Kft. (1118
Budapest, Muskotály u. 11.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68.§ (3)
bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § (1), (3)-(4) és (6) bekezdései
megfelelően irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Dokumentáció elérése:A közbeszerzési dok. a Kbt. 39.§(1) bek. szerint a regisztrálási adatok
megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan
elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Regisztráció nélküli hozzáférés esetén
az ajánlatkérő az eljárás során nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem
tud! A közbeszerzési dok. ajánlatonként min. egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. Felhívjuk szíves
figyelmüket a dokumentáció I. kötet A. Bevezető részének 1.4. pontjára.
Ajánlati biztosíték:Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű
mértéke I. rész tekintetében: negyvenmillió forint, mértéke II. rész tekintetében: harmincmillió forint.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54.§ (2)bek-ben foglaltak
szerint.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő
MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú fizetési számlájára szükséges
befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát
szükséges az ajánlatba csatolni.
További információk a Dokumentációban.
Egyéb:
a)Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi
dokumentumot.
b)Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén0,00-10,00 pont,ahol a 0,00 pont a
legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere: ár kapcsán fordított arányosítás,1.
minőségi kritérium kapcsán egyenes arányosítás (megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hó minden
alszempont kapcsán)A 2. minőségi kritérium kapcsán abszolút értékelés(megajánlás legkedvezőbb
szintje 5 fő).
c)A felhívás IV.2.6)pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt Ajánlatkérő 60 napos
ajánlati kötöttséget ért
d)Nyertes Ajánlattevő köteles a Szerződéskötés időpontjára a Szerződéses Feltételekben
rögzítettnek megfelelően építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévő építési-szerelési
biztosítását kiterjeszteni legalább100 millió Forint/kár és 500 millió Forint/év terjedelmű
felelősségbiztosításra, továbbá legalább 2 000 000 HUF/káresemény és legalább10 000 000 HUF/
év tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő tervezői felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
(mindkét rész tekintetében)
e)Ajánlatkérő
•nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet
projekttársaság)létrehozását sem közös Ajánlattevők,sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában
•a hiánypótlást korlátozás nélkül biztosítja

•konzultációt nem tart
•jelen eljárást a Kbt. 53. § (6) bek.alapján indítja meg
•az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest
szigorúbban állapította meg
•jelen eljárásban alkalmazza a Kbt.75.§(2) bekezdés e) pontját
•jelen felhívásban„Kbt.”alatt a 2015. éviCXLIII.törvényt,Kr” alatt a 321/2015.(X.30.)
Korm.rendeletet,„EEKD” alatt az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az „AK”alatt
Ajánlatkérőt,a”KR2”alatt a266/2013. (VII.11.)Korm.rendeletet érti.
•Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Halupa Anett(00166)
•Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, a találkozók időpontja és helyszíne:
•2018.május3.(csütörtök)10:00óra:RUFORM Hungary Betonacél Kft. Kápolnásnyék,Hrsz. 065/19.(I.
részre vonatkozóan),
•2018. május 4.(péntek)10:00 óra:DAK Acélszerkezeti Kft.Sándorháza,Tanya u. (I. és II. részre
vonatkozóan),
•2018.május 7.(hétfő) 10:00 óra:BELFRY Kft.,Szolnok,Kőrösi út 55.(IIrészre vonatkozóan),
•2018.május 9.(szerda) 10:00 óra:Szolnok,32.sz.főút - Széchenyi István krt. körforgalmú
csomópont,OMVtöltőállomás,korábbi I.szakasz nyomvonalán tárolt anyagok megtekintése(I.részre
vonatkozóan),
•2018.május 10.(csütörtök)10:00 óra:Törökszentmiklós,Kossuth L. u. Shell töltőállomás, korábbiII.és
III. szakasz nyomvonalán tárolt anyagok megtekintése(II.részre vonatk.)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

NIF Zrt. (5988/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Dániel felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
kozbeszerzes@meditkonzult.hu
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nif.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.meditkonzult.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Juhász Dániel felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
lajstromszáma:01032
Telefon: +36 17807811
E-mail: kozbeszerzes@meditkonzult.hu
Fax: +36 17978719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.meditkonzult.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.meditkonzult.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Juhász Dániel
Telefon: +36 17807811
E-mail: kozbeszerzes@meditkonzult.hu
Fax: +36 17978719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.meditkonzult.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.meditkonzult.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés az „M4 Törökszentmiklós (Nyugat) - Püspökladány közötti szakasz
előkészítése, módosított engedélyezési terv és kiviteli terv készítése” tárgyában
Hivatkozási szám: PST kód: A004.02.13; A004.02.152
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés az „M4 Törökszentmiklós (Nyugat) - Püspökladány közötti szakasz előkészítése,
módosított engedélyezési terv és kiviteli terv készítése” tárgyában
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés az „M4 Törökszentmiklós (Nyugat) - Püspökladány közötti szakasz
előkészítése, módosított engedélyezési terv és kiviteli terv készítése” tárgyában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71310000-4

További tárgyak:
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elvégzendő feladatok:
- Módosított engedélyezési terv készítése;
- Kiviteli terv készítése
A 2x2 sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi út mintegy 65 km-es szakaszára módosított építési
engedélyek megszerzése, módosított építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése az M4
Törökszentmiklós (Nyugat) - Püspökladány közötti szakaszán az alábbi, a főpályára vonatkozó paraméterek
figyelembe vételével:
- koronaszélesség: 20 m
- forgalmi sávok száma: 2x2
- forgalmi sáv szélessége: 3,5 m
- középső elválasztó sáv szélessége: 3 m
- padkaszélesség: 1,5 m
- burkolatszélesség: 2x8 m
A szakaszon: 6 db egyéb csomópont, 2 db komplex pihenő, 2 db egyszerű pihenő épül.
• Jóváhagyott tervi anyaggal (engedélyezési terv és kiviteli terv) kapcsolatos konzultációk és kezelői/
szolgáltatói nyilatkozatok beszerzése,
• Az engedélyezési terv és a kiviteli tervdokumentáció javítása és a módosított engedélyes terv építési
engedélyezésre történő benyújtása és az engedélyezési eljárásokban való részvétel (építési, vízjogi,
létesítési - minden közmű, illetve esetlegesen a környezetvédelmi eljárás). Az engedélyező hatóságok által
tett előírások érvényre juttatása, az engedélyek megszerzése.
• A kiviteli terv készítése, valamint a kiviteli tervhez kötődő építési engedélyezési eljárásban való
közreműködés.
A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF III.1.3. pont M/2.1 pontjában előírt szakember többlet
tapasztalata(lsd.IV.4.3.pont) 20
2 AF III.1.3. pont M/2.2 pontjában előírt szakember többlet tapasztalata(lsd.IV.4.3.pont) 15
3 AF III.1.3. pont M/2.3 pontjában előírt szakember többlet tapasztalata(lsd.IV.4.3.pont) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10.
1. részszempont: fordított arányosítás
2-4. részszempont: egyenes arányosítás
Az értékelés módszere a Közbeszerzési dokumentumokban kerül részletesen kifejtésre.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§(1)(2)bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.E tekintetben Ajánlatkérő külön felhívja a
figyelmet a Kbt.62.§(1)bekezdés q.)pontja szerinti kizáró ok alkalmazására.
A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015.Kr.II.Fejezetének megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia,h.nem tartozik Kbt.62.§(1)és (2)bek.hatálya alá.
AK által Kbt 69.§(4)-(6)bek.alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
gazdasági szereplőnek a 321/2015 Kr.12. §, 14. § és 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik
az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.Kbt. 62 § (1)bek.k) pont kb) alpont szerinti kizáró ok
kapcsán AK felhívja a figyelmet a tényleges tulajdonosról szóló nyilatkozattal összefüggésben a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi
LIII.tv.3.§ 38.pont a)-b)v.d) alpontjaira.
AT ajánlatában nyilatkozni köteles arról, h.a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe Kbt.62.§(1)(2)bek.szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
321/2015.Kr.15.§(1)bek.alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
köteles benyújtani Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében,melyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában ajánlattevő
Kbt.67.§(4)bek.szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
321/2015.Kr.1.§(7)bek.alapján a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak(felhasználhatóak)mindaddig,ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós.AK-ellenkező bizonyításig-az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Kbt.62.§(1)bek. b) és f)pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása
ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a KH a Kbt.188.§(4)bek.szerinti
véglegessé vált határozata- vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság
188.§(5)bek.szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat
benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, melyek a kizáró ok fennállásának ellenére
kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ha KH a Kbt.188.§(4)bek.szerinti véglegessé vált határozata-v.annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság 188.§(5)bek.szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró
ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles
azt elfogadni.A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési
dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Azokban az esetekben,melyekben 321/2015.Kr. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke-figyelemmel a 30.§-ban és a 39.§-ban foglaltakra-bizonyítja,hogy a
gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan
elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, ill.az EU egy másik tagállamában letelepedett
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos
listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles AK elfogadni a 8-11.§-ban
foglalt egyéb igazolási módok helyett.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.
§ (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II.
Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja
ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV.
részében szereplő részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági
követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három
- mérlegfordulónappal - lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út
építéséhez kapcsolódó engedélyezési és/vagy kiviteli tervek készítése) származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló -- nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a P/1. pontban meghatározott
iratokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint P/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek a
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül
a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági
és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kárt megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők P/1 pontja szerinti gazdasági
és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal - lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út építéséhez
kapcsolódó engedélyezési és/vagy kiviteli tervek készítése) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele nem éri el összesen legalább a nettó 2.000.000.000, - Ft. összeget.
III.1.1.folytatása:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában
a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát,
nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági
követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. § (1) bekezdése alapján csatolnia kell az igazolását a tervezői szolgáltatást végző
gazdasági szereplők vonatkozásában a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos
szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényéről, illetve a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényéről,
vagy arról, hogy rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy
szervezeti, kamarai tagsággal. A 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a
nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka
elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a tervezési szerződés
megkötésének időpontjában szerepelnie a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos
szakmai kamara névjegyzékében.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a III. és IV. Fejezetben feltüntetett
igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát
vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek
elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban megjelölt, tervezői szolgáltatást végző gazdasági
szereplők valamelyike nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos
szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 321/2015.Kr.1.§(1)bek.szerint az
ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II.Része szerint lefolytatott közbesz.eljárásban ajánlatának
benyújtásakor a 321/2015.Kr.II.Fejezetének megfelelően,egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,h.megfelel a Kbt.65.§-a alapján AK
által meghatározott alkalmassági követelményeknek.Alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a
formanyomtatvány IV.részében szereplő részletes információk megadását.
Kbt.69.§(4)-(7)bek.alapján felhívott gazd.szereplők az alkalmassági követelményeknek való
megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1
Ajánlattevőnek Kbt.65.§(1)bek.b)pontja és 321/2015.Kr.21.§(3)bek.a)pontja alapján csatolnia
kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított hat év legjelentősebb
szolg.megrendeléseinek(közbeszerzés tárgya szerinti tervezési munkáinak)ismertetését.Ajánlatkérő
321/2015.Kr.21.§(3a)bek.b)pontja alapján az ajánlati felhívás megküldésének napjától visszafelé
számított hat éven belül befejezett,de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás
megrendeléseket (közbeszerzési tárgya szerinti tervezési munkákat) veszi figyelembe.Referenciákat
a 321/2015.Kr.22.§(1)bek. foglaltak alapján kell igazolni.Igazolásban meg kell adni legalább a

közbeszerzés tárgya szerinti tervezési munka/munkák tárgyát és mennyiségét,szerződést kötő
másik fél megnevezését és a kapcsolattartójának nevét valamint elérhetőségét(telefonszámát v.email címét),teljesítés idejét(kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal),továbbá
nyilatkozni kell arról,h.a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot,mely az alkalmasság megítéléséhez a
minimum-követelményekben megfogalmazásra került.
AK alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015.Kr.22.§(5)bek.
321/2015.Kr.21/A.§ alapján AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is,ha
a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként
valósult meg.
M/2
Ajánlattevő csatolja Kbt.65.§(1)bek.b)pontja és a 321/2015.Kr.21.§(3)bek.b)pontja alapján
azoknak a szakembereknek(szervezeteknek)-különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek-a
megnevezését,végzettségük v.képzettségük,szakmai tapasztalatuk ismertetését,akiket be kíván
vonni a teljesítésbe.
Végzettség az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány egyszerű másolatának,illetve az oktatási intézmény
által kiállított egyéb igazoló dokumentum másolatának a benyújtásával, a szakmai gyakorlat/
tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.
Becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember
rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie.(A szakmai gyakorlatot/tapasztalatot:év,hó
dimenzióban kell megadni.Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész
hónapként kerül figyelembe vételre.)
AK felhívja ajánlattevők figyelmét,h.az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak
egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati/tapasztalati idejébe.M/2.2.alkalmassági
követelmény kapcsán AK felhívja a figyelmet arra,h.amennyiben a szakember szerepel a
szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban,abban az esetben M/2.2.a.)alpont
szerinti alkalmassági követelmény igazolásához a szakmai gyakorlati időtartam bemutatása
szakmai önéletrajzban nem szükséges,ebben az esetben a jogosultság meglétét AK automat.úgy
tekinti,h.a szakember az előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.Ebben az esetben a szakmai
önéletrajzban a jogosultság megszerzésének dátumát fel kell tüntetni.
M/2.1 és M/2.3.tekintetében bemutatandó szakemberek esetében amennyiben bemutatott
szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban,névjegyzéki/
kamarai számot AT megadhatja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától
visszafelé számított hat évben szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal:
M/1.1 összesen legalább 30 km. hosszúságú, minimum 2x2 forgalmi sávos fizikai elválasztású,
legalább 2 darab külön szintű csomópontot tartalmazó gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó
- vagy olyan engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó referenciával, amely
magában foglalta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést, és amelynek
eredményeként az illetékes hatóság az útszakaszra vonatkozó építési engedélyt kiadta;
- vagy kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó referenciával
M/1.2. legalább 1db minimum 2x2 forgalmi sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra
vonatkozó, legalább 1 db, jogerős építési engedélyt kapott egyszerű vagy komplex pihenőhely
tervezését is magában foglaló tervezési referencia
Az M/1.1. referencia legfeljebb két szerződéssel igazolható.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik:
M/2.1) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki az alábbi a.) és b.) pontokban felsorolt valamennyi
követelménynek megfelel:
a.) aki a közlekedési építmények szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel rendelkezik;
b.) rendelkezik összesen legalább 48 hónap gyorsforgalmi utak építésére vonatkozó engedélyezési
és/vagy kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó tervezési projekt(ek) irányítása területén szerzett
projektvezetői szakmai tapasztalattal;
M/2.2) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki az alábbi a.) és b.) pontokban felsorolt valamennyi
követelménynek megfelel:

a.) aki a hídszerkezeti tervezési szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti HT szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
b.) valamint az a.) alpont szerinti szakmai gyakorlati időtartamon belül részt vett legalább 1 darab
új, legalább 2x2 forgalmi sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló közúti híd
tervezésében.
M/2.3) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki az alábbi a.), b.) és c.) pontokban felsorolt valamennyi
követelménynek megfelel:
a.) aki a vízgazdálkodási építmények tervezése szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
szerinti - VZ-TER szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséggel rendelkezik;
b.) rendelkezik összesen legalább 36 hónap gyorsforgalmi út vízelvezetési rendszerének
tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal;
c.) valamint a b.) alpontban rögzített szakmai tapasztalati időtartamon belül részt vett legalább 1 db,
összesen legalább 15 km hosszúságú, legalább 2x2 forgalmi sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi
útszakasz vízelvezetési rendszerének engedélyezési és/vagy kiviteli terve készítésében.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia
kell.
A teljes körű engedélyezési terv készítése alatt és híd alatt az Útügyi Műszaki Előírás, Közutak
Tervezése Szabvány, illetve egyéb hatályos szakmai jogszabályok szerinti tartalom értendő.
AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők M/1-M/2 pontja szerinti
műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
állapította meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - 1997. évi
LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről.
- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről.
- a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet.
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól.
- 1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés megerősítése: AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186.§(1) bek.
Esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. AK késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér,
hibás teljesítési kötbér, teljesítési és jótállási biztosítékot köt ki.
A szerződés megerősítésére és a fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a KD és az annak
részét képző szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Meditkonzult Közbeszerzési és
Tanácsadó Kft.(1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 66. I/5.a.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál Kbt. 68. § (3)
bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontását ajánlatkérő a Kbt.
68. § (1)- (4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint végzi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Közbeszerzési dokumentumokat AK a Kbt.39.§(1) bek.tekintettel korlátlanul és teljes körűen,
közvetlenül és térítésmentesen a www.meditkonzult.hu címen,elekt. úton hozzáférhetővé teszi
jelen ajánlati felhívás megjelenésének napjától. Közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton
elérhetőek és letölthetőek az ajánlattételi határidő lejártáig.
Kbt.57.§(2)bek.alapján az ajánlatkérő előírja,h.a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként
legalább egy ajánlattevőnek,v.az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton
el kell érnie, le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek

v.ajánlatban megnevezett alvállalkozónak közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni.KD
nem átruházhatók.
2.Ajánlatot írásban,1 eredeti,papír alapú példányban,összefűzve,zárt csomagolásban,jelen
felhívásban megadott címre közvetlenül v.postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő
lejártáig. AT köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt eredeti-a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező-ajánlatát teljes terjedelmében írásvédett(jelszó nélkül olvasható, nem
szerkeszthető) formátumban(Pl.CD v.DVD)a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban
elhelyezve.Formai előírások részletes leírása KD-ban kerül részletesen kifejtésre.
3.Ajánlatnak Kbt.66.§(5)bek.szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,melyen fel kell tünteti
Kbt.68.§(4)bek.szerinti összes adatot.
4.Ajánlatnak tartalmaznia kell AT-nak Kbt.66.§(2)bek.foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát
az ajánlati felhívás feltételeire,szerződés megkötésére és teljesítésére,valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
5.AK a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja.Elvégzendő tervezési feladat olyan komplex
egység,melynek műszaki tartalma nem tartalmaz olyan részfeladatokat,amelyet a többitől
elválaszthatóan,önálló egységként lehetne kezelni.Feladatvégzés olyan,egymásra épülő
komponensekből tevődik össze,melyek egymással olyan szorosan összefüggnek,mely nem teszi
lehetővé bármely feladatra vonatkozó részajánlat tétel lehetőségének biztosítását.
6.AK az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti,melynek mértéke 30.000.000,Ft.Ajánlati biztosítékok az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell rendelkezésére
bocsátani.Ajánlattevőnek ajánlatában igazolást kell benyújtania arról,h.a biztosítékot az AK
rendelkezésre bocsátotta.Ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség
időtartama alatt. Közös ajánlattevőknek elegendő az ajánlati biztosítékot egyszer rendelkezésre
bocsátaniuk.
Ajánlati biztosíték AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszeg az ajánlatkérő MKB
Bank-nál vezetett 10300002-20609931-49020322 sz.bankszámlájára történő befizetéssel
v.átutalással,pénzügyi intézmény v.biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított-készfizető kezességvállalást tartalmazókötelezvénnyel Kbt.54.§(2)bek.megfelelően.Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés
jogcímét.
Ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell:
-átutalást igazoló dokumentummal,v.
-bankgarancia,illetve a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.
Eredeti dokumentumot külön lezárt borítékban szükséges ajánlathoz csatolni.AK felhívja AT
figyelmét,h.az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi kötöttség beálltáig kell nyújtani.
AK felhívja ajánlattevők figyelmét a KD D.60/17/2017.sz.határozatára,valamint az 1/2017.
(III.21.)sz.összkollégiumi állásfoglalására.
AK felhívja a figyelmet Kbt.54§(4)bek.,valamint Kbt.73§(6)bek.b.)pontjára.
7..A közbeszerzési eljárás megindítására a Kbt. 53 § (5)-(6) bekezdései alapján kerül sor, amelynek
alapján a tervezési szerződés ún. szakaszos hatályba lépésű, a KD-ban szerint.
8..AK felhívja az ajánlattevők figyelmét,h.tárgyi közbeszerzési eljárás során nem alkalmazza a
Kbt.75.§(2)bek.e)pontját.
9..AK felhívás IV.2.6)vonatkozásában rögzíti,h.azajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:

Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.
II.2.5) Értékelési szempontok:
Minőségi kritérium
1. A felhívás III.1.3. M/2.1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek
az M/2.1) pont b.) alpontjában előírthoz képest nagyobb projektvezetői szakmai tapasztalati
ideje gyorsforgalmi utak építésére vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli tervek elkészítésére
vonatkozó tervezési projekt(ek) irányítása területén (hónapban megadva) valamint a szakember
megnevezése (szakember neve) Súlyszám:20
2. A felhívás III.1.3. M/2.2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek az
M/2.2. a.) alpontjában előírthoz képest nagyobb szakmai gyakorlati ideje (hónapban megadva)
valamint a szakember megnevezése (szakember neve) Súlyszám:15
3. A felhívás III.1.3) pont M/2.3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek
az M.2.3. b.) alpontjában előírthoz képest nagyobb szakmai tapasztalati ideje gyorsforgalmi út
vízelvezetési rendszerének tervezése területén (hónapban megadva) valamint a szakember
megnevezése (szakember neve) Súlyszám:15
VI.3)folytatása:
10.Szakmai ajánlat: Ajánlattevőnek ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania a felhívás III.1.3.
M/2.1; M/2.2. és M/2.3. alkalmassági követelmények és minőségi értékelési szempontok körében
bemutatott szakemberek vonatkozásában
A szakmai ajánlat részei:
a.)felhívás III.1.3) pont M/2.1) pontjában előírt, közlekedési építmények tervezési szakterületen
- a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - KÉ-K szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek
tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint összesen legalább 48
hónap gyorsforgalmi utak építésére vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli tervek elkészítésére
vonatkozó tervezési projekt(ek) irányítása területén szerzett projektvezetői szakmai tapasztalattal
rendelkező szakember kötelezően előírt 48 hónapon felüli gyorsforgalmi utak építésére vonatkozó
engedélyezési és/vagy kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó tervezési projekt(ek) irányítása
területén szerzett projektvezetői szakmai tapasztalati idejét alátámasztó saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajza.
b.)felhívás III.1.3) pont M/2.2) pontjában előírt, hídszerkezeti tervezési szakterületen - a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - HT szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel valamint ezen szakmai
gyakorlati időtartamon belül legalább 1 darab új, legalább 2x2 forgalmi sávos fizikai elválasztású
gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló közúti híd tervezésében való részvétellel rendelkező
szakember kötelezően előírton felüli szakmai gyakorlati idejét alátámasztó saját kezűleg aláírt
szakmai önéletrajza.
c.)felhívás III.1.3) pont M/2.3) pontjában előírt, vízgazdálkodási építmények tervezési szakterületen
- a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - VZ-TER szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek
tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel valamint összesen legalább 36
hónap gyorsforgalmi út vízelvezetési rendszerének tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal és
ezen szakmai tapasztalati időtartamon belül legalább 1 db, összesen legalább 15 km hosszúságú,
min. 2x2 forgalmi sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakasz vízelvezetési rendszerének
engedélyezési és/vagy kiviteli terve készítésében való részvétellel rendelkező szakember kötelezően
előírt 36 hónapon felüli gyorsforgalmi út vízelvezetési rendszerének tervezésében szerzett szakmai
tapasztalati idejét alátámasztó saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza
Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás III.1.3) M2) pontjában szereplő alkalmassági
feltétel szerint megajánlott szakembereknek az alkalmassági követelményeknek megfelelő
jogosultságokkal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes
időtartama alatt biztosítani kell.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

NIF Zrt. (6095/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://webdav.nif.hu/index.php/s/ZaAOq5QK3tdgLCp (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NIF Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NIF Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 1. rész: 83.sz. 2x2 sávos főút Pápa - Tét déli csp. közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése. 2.
rész: 83.sz. 2x2 sávos főút Tét déli csp. - Győr közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése.
Hivatkozási szám: K083.03.15, K083.06.15
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész: K083.06.15: 83. sz. 2x2 sávos főút Pápa - Tét déli csomópont (32+574 - 51+000 km sz.) közötti
szakasz és a 8315 j. Repülőtéri bekötőút (0+000 - 1+570 km sz.) megépítéséhez szükséges kiviteli
tervek elkészítése, és azok engedélyeztetésében történő közreműködés, és a Magyar Közút NZRt Pápa
Mérnökségi telep korszerűsítéséhez és bővítéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése
és azok engedélyeztetése.
2. rész: K083.03.15: 83. sz. 2x2 sávos főút Tét déli csomópont - Győr (51+000 - 68+641 km sz.) közötti
szakasz megépítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése és azok engedélyeztetésében történő
közreműködés.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 1.rész: Tervezési szerződés a 83.sz. 2x2 sávos főút Pápa-Tét déli csp. közötti szakasz és a
8315 j. repülőtéri bekötőút kiv. terveinek, és a pápai mérnökségi tel. eng. és kiv. terveinek elkészítésére.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71320000-7

További tárgyak:

71356400-2
71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt., Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: 83. sz. 2x2 sávos főút Pápa - Győr közötti szakasz (32+574 - 68+641 km sz.) és a 8315 j.
Repülőtéri bekötőútra (0+000 - 1+570 km sz.) elkészült engedélyezési és tender tervek, illetve a kiadott
környezetvédelmi és útépítési engedélyek alapján szükséges elkészíteni a 83 sz. 2x2 sávos főút Pápa
- Tét déli csomópont (32+574 - 51+000 km sz) közötti szakasz, mely egybefüggően mintegy 18,4 km
hosszúságú, és a 8315 j. Repülőtéri bekötőút (0+000 - 1+570 km sz.) megépítéséhez szükséges kiviteli
terveket, és azok engedélyeztetésében közre kell működni, illetve a Magyar Közút NZRt Pápa Mérnökségi
telep korszerűsítéséhez és bővítéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és azok
engedélyeztetése a feladata a nyertes ajánlattevőnek. A 83 sz. 2x2 sávos főút (32+574 - 51+000 km sz.)
közötti szakaszán két darab különszintű csomópont került megtervezésre: Pápa - Észak, és a Gyarmat
különszintű csomópontok. A Pápa -Északi csomópontban lévő B334 sz. műtárgy három nyílású, melynek
legnagyobb szabad nyílása 28,07 m szélességű. A 36+838 km sz. ben lévő B368 sz. műtárgy egy nyílású,
melynek legnagyobb szabad nyílása 42,6 m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2.a) pont szerinti alk-i követelmény igazolására bemutatott
szakembernek az M2.a) pontban előírthoz képest nagyobb tapasztalata közúti építmények
tervezésének irányításában (max. 36 hónap) 20
2 Az M2.b) pont szerinti alk-i követelmény igazolására bemutatott szakembernek az M2.b) pontban
előírthoz képest nagyobb tapasztalata közúttervezés területén (max. 36 hónap) 15
3 Az M2.c) pont szerinti alk-i követelmény igazolására bemutatott szakembernek az M2.c) pontban
előírthoz képest nagyobb tapasztalata közúti híd tervezésében (max. 36 hónap) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „IKOP 4.1.0-15-2016-00003, ”83. sz. főút M1-Pápa közötti
szakasz fejlesztése, települések elkerülése”
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerint a legjobb ár-érték arány. Az ajánlatkérő az 1.
rész tekintetében jelen eljárását a Kbt. 53. § (6) bek alapján indítja meg.
II.2.1)
Elnevezés: 2. rész: Tervezési szerződés a 83. sz. 2x2 sávos főút Tét déli csomópont - Győr közötti szakasz
kiviteli terveinek elkészítésére.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71320000-7

További tárgyak:
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt., Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: A 83. sz. 2x2 sávos főút Pápa - Győr közötti szakaszra (32+574 - 68+641 km sz.) elkészült
engedélyezési és tender tervek, illetve a kiadott környezetvédelmi és útépítési engedélyek alapján
szükséges elkészíteni a 83. sz. 2x2 sávos főút Tét déli csomópont - Győr (51+000 - 68+641 km sz.) közötti
szakasz, mely egybefüggően mintegy 17,6 km hosszúságú, megépítéséhez szükséges kiviteli terveket
és azok engedélyeztetésében történő közreműködés a feladat. A 83 sz. 2x2 sávos főút (51+000 - 68+641
km sz.) közötti szakaszán négy darab különszintű csomópont került megtervezésre: Tét -Dél, Tét - Észak,
Győrszemere, Koroncó különszintű csomópontok. A Tét-Dél csomópontban lévő B518 sz. műtárgy egy
nyílású, melynek legnagyobb szabad nyílása 31,87 m szélességű.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2.a) pont szerinti alk-i követelmény igazolására bemutatott
szakembernek az M2.a) pontban előírthoz képest nagyobb tapasztalata közúti építmények
tervezésének irányításában (max. 36 hónap) 20
2 Az M2.b) pont szerinti alk-i követelmény igazolására bemutatott szakembernek az M2.b) pontban
előírthoz képest nagyobb tapasztalata közúttervezés területén (max. 36 hónap) 15
3 Az M2.c) pont szerinti alk-i követelmény igazolására bemutatott szakembernek az M2.c) pontban
előírthoz képest nagyobb tapasztalata közúti híd tervezésében (max. 36 hónap) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP 4.1.0-15-2016-00003, ”83. sz. főút M1-Pápa közötti
szakasz fejlesztése, települések elkerülése”
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerint a legjobb ár-érték arány.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A III.1.1) pontban rögzített előírások mindkét rész
tekintetében irányadóak.
A) Kizáró okok:
Mindkét rész esetében az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek
felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az alábbi igazolási mód mindkét rész esetében irányadó.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek szerinti
alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek hatálya alá.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.
62. § (1) és (2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az
alkalmasság igazolásában (Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat).
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III.
Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró
okok hatálya alá.
A kizáró okokra (és az alkalmassági követelményekre) vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására (és annak ajánlatkérői ellenőrzésére) a Kr. 1. § (2)-(5)
bek, továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.
Mindkét rész esetében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevő az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi
mellékletével együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű

másolati példányban [Kr. 13.§], amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló
nyilatkozatot.
B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
Mindkét rész esetében alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői
szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel,
illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti
ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Az alábbi igazolási mód mindkét rész esetében irányadó.
Az előzetes igazolás során Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát!
Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre
vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.
Az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell
benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése is
irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A III.1.2) pontban rögzített előírások
mindkét rész tekintetében irányadóak.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. értelmében - mindkét
rész tekintetében - az egys. európai közb. dok. (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel az alk-i követelményeknek. Az előzetes igazolás során az ajánlatkérő mindkét részre
vonatkozóan elfogadja az ajánlattevők EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát a IV. Rész α: pont
kitöltésével. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt
nyújt be.
Jelen iratok benyújtása (amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alk. követelményeknek)
kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a
Kbt. 69. § (4) bek. alapján.
Mindkét rész tekintetében az igazolás módja:
P1. a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevő az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló
valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozattal, az alábbi kötelező és
kifejezett tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
• pénzforgalmi számlaszám megadása,
• volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban.
A vizsgált időszakra vonatkozóan a megszűnt számlákra vonatkozóan igazolás benyújtása nem
szükséges.
(„Sorba állítás” kitétel alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott
fogalmat érti.)
Mindkét rész tekintetében az igazolás módja:
P2. a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó
három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt
időszak teljes nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek
tekintve).
Ha az ajánlattevő a P2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e
ponttal kapcsolatban előírt alk-i követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alk-i követelmény és igazolási
mód helyett az alkalm. igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65.§ (8) bek alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalm. igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
Mindkét rész tekintetében:
P1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik - az ajánlati felhívás
feladásának napján fennálló - pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladását megelőző 12
hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
Ajánlatkérő a megszűnt számlákat nem vizsgálja.
Mindkét rész tekintetében:
P2. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évből származó teljes árbevétele nem érte el összesen a nettó 200.000.000 Ft-ot.
Amennyiben az ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg, úgy a
tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak teljes nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt
összeget.
Mindkét rész vonatkozásában: A P2. pontban foglalt alk-i követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. A P1. pontban foglalt alk-i követelmény tekintetében elegendő, ha a
közös ajánlattevők közül egy felel meg.
Az alkalm. igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bek., továbbá a Kr.
19. § (7) bek. is irányadó. Alkalmasságot igazoló szervezet esetén a Kbt. 67.§ (3) bek és a Kr. 3.§ (2)
bek szerint kell eljárni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A III.1.3) pontban rögzített előírások
mindkét rész tekintetében irányadóak. Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.r. (továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek. értelmében - mindkét
rész tekintetében - az egys. eu. közb. dok. (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel az alk-i követelményeknek. Az előzetes igazolás során az ajánlatkérő mindkét részre
vonatkozóan elfogadja az ajánlattevők EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát a IV. Rész α: pont
kitöltésével. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt
nyújt be.
Jelen iratok benyújtása (melyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alk. követelményeknek)
kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre vonatkozó felhívására a Kbt. 69.§
(4) bek. alapján.
Mindkét rész tekintetében az igazolás módja:
M1. Az ajánlattevőnek, illetve a közös ajánlattevőknek csatolnia kell a Kr. 21.§ (3) bek a) pontja
alapján, a (3a) bek b) pontjára tekintettel az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben
befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését,
azaz a referenciák igazolását a Kr. 22.§ (1)-(2) bek szerint.
A referenciaigazolásnak/referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell min. az alábbiakat:
• a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),
• a szolgáltatás tárgya,
• a szolgáltatás mennyisége (alk-i követelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
• a szerződés teljesítésének kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap),
• információ arra, hogy az igazolást/nyilatkozatot benyújtó a szolgáltatást közös ajánlattevők
tagjaként teljesítette-e, és ha igen, akkor a teljesítés oszthatatlan volt-e (oszthatatlan teljesítés
esetén az ellenszolgáltatásból való részesülés arányának ismertetése),
• nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők általi teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak/
referencianyilatkozatnak úgy kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassága egyértelműen
megállapítható legyen, továbbá a Kr. 22.§ (5) bek irányadó.
Mindkét rész tekintetében az igazolás módja:
M2. A Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen
a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük/képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell az előírt
szakmai tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati
példányát és a végzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából
lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat/
munkakör/tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év/hónap), és
az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel az adott szakember
munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben
nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt
pozícióban.
Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember
által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról,aktív státuszáról
gondoskodik.
Ajánlatkérő az elvárt szakmai tapasztalat meglétét az önéletrajzból ellenőrzi. Ha az M2. pont
tekintetében megajánlott valamely szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai
névjegyzékben a VI.3) pontban rá vonatkozóan előírt jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában
már szerepel, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság
igazolja (önéletrajzot és végzettséget igazoló iratot ebben az esetben is csatolni kell)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő,közös ajánlattevő, ha:
Mindkét rész tekintetében:
M1. nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben szerződésszerűen és az
előírásoknak megfelelően teljesített, befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett alábbi
szolgáltatásokra vonatkozó referenciával/referenciákkal:
a) legalább 12 km egybefüggő hosszúságú, min. 2x2 sávos, fizikai elválasztású országos főútra vagy
gyorsforgalmi útra vonatkozó kiviteli tervdokumentáció készítése tárgyú olyan referenciával, amely
tartalmazott legalább 1 db különszintű csomópont tervezését is.
b) min. 2x2 sávos, fizikai elválasztású országos főúton vagy gyorsforgalmi úton lévő olyan műtárgyra
vonatkozó kiviteli tervdokumentáció készítése tárgyú referenciával, amely műtárgy legnagyobb
szabad nyílása min. 20,5 m.
Mindkét rész esetében a Kbt 65.§ (6) bek. irányadó.
Az M1. pont szerinti alk-i követelmények egy referenciával vagy külön-külön referenciákkal is
igazolhatók (ugyanazon referencia mindkét rész esetében bemutatható).
„Országos főút” és „gyorsforgalmi út” fogalmak alatt a 19/1994. (V.31.) KHVM rend. 2.§ (1) bek
szerinti fogalmakat értendők, amelyek tartalmára ugyanezen KHVM r. rendelkezései vonatkoznak.
Mindkét rész tekintetében:
M2. nem állnak rendelkezésére minimum az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
a) 1 fő projektvezető tervező, aki okl. közlekedés-építőmérnök vagy közlekedés-építőmérnök,
vagy azzal egyenértékű végzettséggel, avagy az erre a szakemberre a VI.3) pontban előírt
jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel bír; valamint
rendelkezik min. 60 hónap közúti építmények tervezésének irányításában szerzett projektvezetői
vagy projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal, és részt vett összesen legalább 12 km
hosszúságú, min. 2x2 sávos, fizikai elválasztású országos főútra vagy gyorsforgalmi útra vonatkozó
kiviteli tervdokumentáció elkészítésében. A projektvezetői/projektvezető-helyettesi tapasztalat alatt a
különböző szakágak összehangolására irányuló tapasztalat értendő.
b) 1 fő úttervező, aki okl. közlekedés-építőmérnök vagy közlekedés-építőmérnök, vagy azzal
egyenértékű végzettséggel, avagy az erre a szakemberre a VI.3) pontban előírt jogosultság
megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel bír; valamint rendelkezik min. 36
hónap közúttervezés területén szerzett szakmai tapasztalattal.
c) 1 fő hídépítési tervező, aki okl. szerkezet-építőmérnök, vagy azzal egyenértékű végzettséggel,
avagy az erre a szakemberre a VI.3) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy
azzal egyenértékű végzettséggel bír; valamint rendelkezik min. 36 hónap közúti híd tervezésében
szerzett szakmai tapasztalattal.
A szakmai tapasztalat időtartama minden szakembernél az adott szakemberre előírt végzettség
megszerzésének időpontjától számít! Az időben párhuzamos tapasztalati, gyakorlati idők csak
egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati (tapasztalati) idejébe!
Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség egyenértékűségét az ajánlattevőnek igazolnia
kell (csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó
nyilatkozatát).
Mindkét rész esetében (az adott részen belül) egy szakember csak egy M2. pont szerinti pozícióra
jelölhető. Ajánlattevő ugyanazzal a szakemberrel megfelelhet mind az 1. rész, mind a 2. rész
vonatkozásában, azonban az adott részen belül egy szakember csak az egyik M2. pont szerinti
pozícióra jelölhető (mindkét rész esetében). A megajánlott szakember így mindkét rész esetében

bemutatható, azonban az adott részen belül legalább két különböző szakember bemutatása
szükséges az alkalm. min.követelmények igazolására.
Mindkét rész esetében a Kbt 65.§ (6) bek. irányadó.
Mindkét rész vonatkozásában: Az alkalm. igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9),(11) bek-ei és a Kbt. 69.§
(11) bek, továbbá a Kr. 24.§(1)bek és a 21/A.§ is irányadó.
Alk-ot igazoló szervezet esetén a Kbt 67.§ (3) bek és a Kr. 3.§ (2) bek szerint kell eljárni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Mindkét rész
vonatkozásában:
- 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
- 375/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól
- 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
- 32/2009. (XII.29.) NFGM rendelet a szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével
kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és
visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról
- 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről
- 77/2010. (III.25.) Korm. rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési
tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről
- 2001. évi C. törvény külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
- 33/2008. (II.21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001.
évi C törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi
kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindkét rész esetében:
Teljesítési, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5%-5%-a) Jótállási idő: 36 hónap
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5% kötbér/
naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15%-a).
Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja
Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a
Tervezői felelősségbiztosítás: min 30.000.000 Ft/káresemény és min 50.000.000 Ft/év.
Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF
A szerződés utófinanszírozású (kedvezményezetti finanszírozás).
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015.évi CXLIII.tv. 135 § (1), (5)-(6)
• 2013.évi V.tv. 6:130 § (1)-(2)
• 2017. évi CL. tv.
• 2007.évi CXXVII.tv.
• 272/2014. (XI.5.) Kr.
Az 1.rész esetében 3 rész- és 1 végszámla, a 2. rész esetében 1 rész- és 1 végszámla nyújtható be.
Részletes információ a közbesz. dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.
„Átrium Park Irodaház” A-B porta, III. emeleti tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3)
bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései
megfelelően irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Mindkét rész tekintetében:
Az ajánlatokat írásban, zártan, közvetlenül/postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő
lejártáig. Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66.§ (5) bek szerint.

Szerződéskötés feltétele, hogy a III.1.3) M2. pont alábbi alpontjaiban felsorolt szakemberek a
Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében (www.mmk.hu) szerepeljenek az adott pozícióhoz elvárt
alábbi érvényes, aktív jogosultságokkal:
M2. a): 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti KÉ-K
M2. b): 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti KÉ-K
M2. c): 266/2013 (VII.11) Kr. szerinti HT
Közbesz. dokumentumok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint, a regisztrálási adatok megadásával korlátlanul,
teljeskörűen, közvetlenül,díjmentesen elektronikusan elérhetőek az I.3) pontban írt címen.
Regisztráció nélküli hozzáférés esetén ajánlatkérő az eljárás során nyújtott tájékoztatások
megküldéséért felelősséget vállalni nem tud! A közbesz. dokumentumokat ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az
ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosítékhoz kötött, mértéke mindkét rész esetében: 200.000 Ft.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54.§(2)bek. szerint. Ha ajánlattevő az ajánl. biztosítékot
befizetéssel teljesíti, úgy azt ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322
számú számlájára kell befizetni (átutalni). Ez esetben a befizetés/átutalás megtörténtét igazoló
bizonylat egyszerű másolatát kell az ajánlatba csatolni. Biztosítékkal kapcsolatos további információk
a Közbesz. Dokum-ban
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott iratokat
• Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0-10,00 pont, ahol 0 pont a legrosszabb,
10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere, amellyel ajánlatkérő meghatározza az ponthatárok
közötti pontszámot: az ár kapcsán fordított, az 1-3. minőségi kritériumok kapcsán egyenes
arányosítás (a megajánlás legkedvezőbb szintje az 1-3. minős. kritérium mindegyike esetén: 36
hónap)
• A IV.2.6) pontban írt 2 hónapos ajánlati kötöttség 60 napos ajánlati kötöttséget jelent
• Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71.§ szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással az
ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás, úgy ajánlatkérő kizárólag egy
alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71.§(6)bek)
• Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
• Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
• Ajánlatkérő fenntartja a jogot - mindkét rész esetében - hogy az eljárás nyertesével a Kbt. 98.§ (3)
bek. szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le. A hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás tárgya az adott rész II.2.4) pontban összefoglalt és az adott részre vonatkozó tervezési
feladatleírásban meghatározott műszaki tartalom alapján elkészített tervekre vonatkozó korszerűségi
tervfelülvizsgálat (tervek aktualizálása, új engedélyek megszerzése); beszerzésének feltételei a jelen
eljárás keretében megkötésre kerülő szerződéses feltételek
• A Kbt. 66.§ (2) bek. (eredetiben) és (4) bek-re vonatkozó aláírt nyilatkozat csatolandó.
• A Kbt. 134.§ (5) bek. szerinti aláírt nyilatkozat csatolandó
• A Kbt. 47.§ (2) bek. irányadó
Értékelési szempont RÉSZENKÉNT: Kbt. 76.§(2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány
Nincs lehetőség gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozására.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő - mindkét rész esetében - alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
Az ajánlatkérő az 1. rész tekintetében jelen eljárását a Kbt. 53. § (6) bek. alapján indítja meg.
Fel. akkr. közb. szakt. Dr. Hajas Tünde(00697)
Dokument. hozzáférhető: https://webdav.nif.hu/index.php/s/ZaAOq5QK3tdgLCp
Jelszó: 12345
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

NIF Zrt. (6126/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://webdav.nif.hu/index.php/s/UwpmMw6FSbja4J0 (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NIF Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NIF Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megvalósíthatósági Tanulmány és környezeti hatástanulmány elkészítése, valamint jogerős
környezetvédelmi engedély megszerzése az M0 autóút nyugati szektor 10. sz. főút-M1 autópálya közötti
szakaszára.
Hivatkozási szám: A000.71
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) és környezeti hatástanulmány elkészítésére,
valamint jogerős környezetvédelmi engedély megszerzésére az M0 autóút nyugati szektor 10. sz. főút - M1
autópálya közötti szakaszára vonatkozóan. (PST: A000.71)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Megvalósíthatósági Tanulmány és környezeti hatástanulmány elkészítése, valamint jogerős
környezetvédelmi engedély megszerzése az M0 autóút nyugati szektor 10. sz. főút-M1 autópálya közötti
szakaszára.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71320000-7

További tárgyak:

71313400-9
90712000-1
79314000-8
79311410-4
71241000-9
71313000-5
71332000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt., Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok - többek között - az alábbiakra terjednek ki:
1. Az M0 autóút nyugati szektor, 10 sz. főút - 1 sz. főút szakaszára 2010-ben tanulmányterv és előzetes
(környezetvédelmi) vizsgálati dokumentáció készült. A tervező feladata a 2010-ben elkészült tervek
kiegészítése az 1. sz. főút és az M1-M0 autópálya csomópont (0+115 km szelvény) közötti szakasszal
valamint az M0 „Északi” szektor 84+055 km szelvény térsége és a 10. sz. főút (leendő M10) közötti
szakasszal, valamint a már meglévő dokumentációk korszerűségi felülvizsgálata a vonatkozó, hatályos
jogszabályok, szabványok, Útügyi Műszaki Előírások és az „előzetes környezetvédelmi vélemény” alapján,
továbbá a szükséges fedvénytervek és kiegészítő tervdokumentáció elkészítése, valamint az egyes
nyomvonal változatok megvalósíthatóságának értékelése, összehasonlítása műszaki, gazdaságossági
és környezetvédelmi szempontok alapján, a továbbtervezésre kiválasztott nyomvonalakra és műszaki
megoldásra vonatkozó Tervezői javaslat elkészítése.
2. Az M0 autóút nyugati szektor, 10 sz. főút - M1 ap. közötti szakaszával érintett területtel kapcsolatos
barlangtani szakvélemény elkészíttetése.
3. Elkészítendő külön munkarészben a Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat (KBHV) a hatályos Korm. rend. és
az Útügyi Műszaki Előírások, illetve jogszabályok és rendeleteknek megfelelően.
4. A tervező feladata a mindenkor aktuális Módszertani útmutató alapján a projektre vonatkozó KöltségHaszon elemzés elkészítése.
5. A tervező feladata az M0 autóút nyugati szektor, 10 sz. főút - M1 ap. közötti egybefüggő, új nyomvonalú,
mintegy 20 km-es szakaszára (amely nyomvonalváltozattól függően magában foglalja a szükséges közúti
híd- és műtárgyakat, valamint amelyből - nyomvonalváltozattól függően - összesen mintegy 5,5-9,8
km zárt építési módú alagútban vezet) a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és érvényben lévő
útügyi előírások alapján a környezeti hatástanulmány (KHT) elkészítése, amely külön munkarészként
tartalmazza az érintett közösségi jelentőségű védett terület Natura 2000 hatásbecslési dokumentációját.. A
dokumentáció maradéktalanul feleljen meg a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet követelményeinek, figyelembe véve a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényt, valamint a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvényt.
6. A tervező feladata a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való részvétel, valamint a jogerős
környezetvédelmi engedély megszerzése.
7. A tervező feladata az M0 autóút nyugati szektor, 10 sz. főút - M1 ap. közötti szakaszára vonatkozó
klímaváltozás kockázatelemző dokumentáció elkészítése a Tervezési feladatban leírtaknak megfelelően.

8. A Tervező feladata Megvalósíthatósági tanulmány készítése M1-M0 közös csomópont és a 10 sz.
főút (leendő M10) M0 „Északi” szektor közös csomópont közötti szakaszra, csatlakozva az M0 „Déli”
szektorhoz (0+115 km szelvény) illetve az M0 „Északi” szektorhoz (84+055 km szelvény) bezárva ezzel az
M0 körgyűrűt.
9. Tervezési feladat továbbá a környezetvédelmi engedély alapján az engedélyben szereplő nyomvonal
Kormányrendeletben történő kihirdetéséhez szükséges dokumentáció elkészítése.
Az M0 autóút nyugati szektor 10 sz. főút - M1 autópálya közötti szakaszának tervezési paraméterei: 2x2
sávos, fizikai elválasztású autóút.
A teljes mennyiséget, a részletes műszaki követelményeket és a feladatok részletes ismertetését a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Felhívjuk Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy az elvégzendő feladatok részletes meghatározását, tartalmi és
formai követelményeit a szerződéstervezet és a „Tervezési Feladatok” című melléklet tartalmazza!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2.1. pont szerinti alk-i követelmény igazolására bemutatott
szakembernek az M/2.1. pontban előírthoz képest nagyobb tapasztalata közúti építmények
tervezésének irányításában (max. 60 hónap) 20
2 Az M/2.2. pont szerinti alk-i követelmény igazolására bemutatott szakembernek az M/2.2. pontban
előírthoz képest nagyobb tapasztalata közúti híd- és műtárgytervezési részszakterületen (max. 60
hónap) 10
3 Az M/2.3. pont szerinti alk-i követelmény igazolására bemutatott szakembernek az M/2.3. pontban
előírthoz képest nagyobb tapasztalata környezetvédelmi tervezői feladatok ellátásában (max. 60
hónap) 10
4 Az M/2.4 szerinti alk-i követelmény igazolására bemutatott szakembernek az M/2.4 pontban
előírthoz képest nagyobb tapasztalata közúti építményekhez kapcsolódó geotechnikai tervezésben
(max. 60 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-1.1.0-15-2016-00024
II.2.14) További információ:
Részajánlattétel nem lehetséges a műszaki tartalom és a beszerzés komplex jellege miatt. A projekt
összefüggő létesítmény, amely több település közigazgatási területét érintő, a vizsgálat szempontjából mégis

egy területi tájegységre vonatkozó több szakterületet érint, melyek között az adatszolgáltatás és szinergiák
kialakítása szükséges, mely részekre történő ajánlattétel esetén nem biztosítható.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek felsorolt kizáró okok bármelyike
fennáll.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek szerinti
alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek hatálya alá.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.
62. § (1) és (2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az
alkalmasság igazolásában.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III.
Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró
okok hatálya alá.
A kizáró okokra (és az alkalmassági követelményekre) vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) bek, továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16.
§-ok is megfelelően alkalmazandóak.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi mellékletével együtt) és az annak
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban [Kr. 13.§],
amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.
B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás
tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a
nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát!
Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre
vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.
Az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell
benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése is
irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát!
Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre
vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.
P/1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő az eljárást
megindító felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől
származó nyilatkozattal, az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak:
• pénzforgalmi számlaszám megadása,
• volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban.

A vizsgált időszakra vonatkozóan a megszűnt számlákra vonatkozóan igazolás benyújtása nem
szükséges.
(„Sorba állítás” kitétel alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott
fogalmat érti.)
P/2. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi útra vonatkozóan az alábbi feladatok
elvégzéséből: tanulmányterv tervfelülvizsgálata és/vagy barlangtani szakvélemény és/vagy Közúti
Biztonsági Hatásvizsgálat és/vagy Költség-Haszon elemzés és/vagy környezeti hatástanulmány
és/vagy Natura 2000 hatásbecslés és/vagy klímaváltozás kockázatelemző dokumentáció és/vagy
megvalósíthatósági tanulmány készítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az
e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
P/1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik - az eljárást megindító
felhívás feladásának napján fennálló - pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladását megelőző
12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P/2. az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi útra vonatkozóan az alábbi feladatok
elvégzéséből: tanulmányterv tervfelülvizsgálata és/vagy barlangtani szakvélemény és/vagy Közúti
Biztonsági Hatásvizsgálat és/vagy Költség-Haszon elemzés és/vagy környezeti hatástanulmány
és/vagy Natura 2000 hatásbecslés és/vagy klímaváltozás kockázatelemző dokumentáció és/vagy
megvalósíthatósági tanulmány készítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el összesen a 220.000.000 Ft-ot.
Amennyiben az ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg, úgy a
tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele
összegének kell elérnie az előírt összeget.
A P/2. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös
ajánlattevők közül egy felel meg.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bek., továbbá a
321/2015. (X.30.) Korm.r. 19. § (7) bek. is irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során ajánlatkérő elfogadja az egys. eu. közb. dokum-ban tett egyszerű
nyilatkozatot!
Jelen iratok benyújtása kizárólag az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívására kötelező a Kbt. 69.§(4)
bek alapján.
M/1. Az ajánlattevőnek/közös ajánlattevőknek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban:
Kr.) 21.§ (3) bek a) pontja alapján, a (3a) bek b) pontjára tekintettel az ajánlati felhívás feladását
megelőző utolsó 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett legjelentősebb
szolgáltatásainak ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22.§ (1)-(2) bek szerint, a 21/A. §ra is figyelemmel.
A referenciaigazolásnak/referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell min. az alábbiakat:
• a szerződést kötő másik fél (neve,székhelye),
• a szolgáltatás tárgya,
• a szolgáltatás mennyisége (alkalm-i követelm.-nek megfelelően részletezett tartalommal),
• a szerződés teljesítésének kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap),

• információ arra, hogy az igazolást/nyilatkozatot benyújtó a szolgáltatást közös ajánlattevők
tagjaként teljesítette-e, és ha igen, akkor a teljesítés oszthatatlan volt-e (oszthatatlan teljesítés
esetén az ellenszolgáltatásból való részesülés arányának ismertetése),
• valamennyi olyan adat, amelyből az alk-i követelménynek való megfelelés megállapítható,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
Közös ajánlattevők általi teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak/
referencianyilatkozatnak úgy kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassága egyértelműen
megállapítható legyen; a Kr. 22.§ (5) bek irányadó.
M/2. A Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen
a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük/képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt
szakmai tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati
példányát és a végzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából
lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat/
munkakör/tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év/hónap), és
az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel az adott szakember
munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben
nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt
pozícióban.
Az időben párhuzamos tapasztalati, gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott
szakember gyakorlati idejébe az alkalm.-i követelménynek történő megfelelés igazolásakor!
Egy szakember csak egy M/2. pont szerinti pozícióra jelölhető.
Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember
által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról, aktív státuszáról
gondoskodik.
Ajánlatkérő az elvárt szakmai tapasztalat meglétét az önéletrajzból ellenőrzi. Ha az M/2. pont
tekintetében megajánlott valamely szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai
névjegyzékben a VI.3)1) pontban rá vonatkozóan előírt jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában
már szerepel, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság
igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot és végzettséget igazoló iratot ebben az esetben is csatolni
kell)
Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló
Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
Az M/1. és M/2. pont szerinti alkalm.-i követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő/közös ajánlattevő, ha:
M/1. nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben szerződésszerűen teljesített,
befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett alábbi szolgáltatásokra vonatkozó referenciával:
M/1.1. min. 13 km egybefüggő hosszúságú, min. 2x2 sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi útra
vonatkozó környezeti hatástanulmány (314/2005. (XII.25.) Kr. szerinti tartalommal) készítése tárgyú
olyan referenciával, amely tartalmazott NATURA 2000 hatásbecslést, és amely magába foglalta a
környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést is.
M/1.2. min. 13 km egybefüggő hosszúságú, min. 2x2 sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi útra
vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítése tárgyú referenciával.
M/1.3. zárt építési módú közúti alagútra vonatkozó környezeti hatástanulmány és tanulmányterv
vagy környezeti hatástanulmány és megvalósíthatósági tanulmány készítése tárgyú referenciával.
Az M/1. pont szerinti alkalmassági követelmények egy referenciával vagy külön-külön referenciával
is igazolhatók.
M/2. nem állnak rendelkezésére min. az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M/2.1. 1 fő projektvezető tervező, aki okl. közlekedés-építőmérnök vagy közlekedés-építőmérnök,
vagy azzal egyenértékű végzettséggel, avagy az erre a szakemberre a VI.3)1) pontban előírt
jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel bír; és rendelkezik
min 36 hónap közúti építmények tervezésének irányításában szerzett vezetői (különböző
szakágak összehangolására irányuló) tapasztalattal, és részt vett összesen 13 km hosszúságú,
min. 2x2 sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi útra vonatkozó olyan tanulmányterv és/vagy
megvalósíthatósági tanulmány és/vagy környezeti hatástanulmány elkészítésében, amely
tartalmazott/vagy amelyek közül legalább egy tartalmazott zárt építési módú alagutat.

M/2.2. 1 fő műtárgy tervező, aki okl. szerkezet-építőmérnök, vagy azzal egyenértékű végzettséggel,
avagy az erre a szakemberre a VI.3)1) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy
azzal egyenértékű végzettséggel bír; és min 36 hónap tervezői szakmai tapasztalattal rendelkezik
közúti híd- és műtárgytervezési részszakterületen.
M/2.3. 1 fő környezetvédelmi tervező, aki az erre a szakemberre a VI.3)1) pontban előírt
jogosultságok megszerzéséhez szükséges végzettséggel/végzettségekkel, vagy azzal/azokkal
egyenértékű végzettséggel/végzettségekkel bír; és rendelkezik min 36 hónap közlekedés építési
projekthez kapcsolódó környezeti hatástanulmány készítésében szerzett környezetvédelmi tervezői
tapasztalattal, továbbá részt vett összesen 13 km hosszúságú, min. 2x2 sávos, fizikai elválasztású
gyorsforgalmi útra vonatkozó olyan környezeti hatástanulmány elkészítésében, amely tartalmazott/
vagy amelyek közül legalább egy tartalmazott zárt építési módú alagutat is, továbbá (több munka
esetén azok mindegyike esetében) részt vett a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban.
M/2.4. 1 fő geotechnikai tervező, aki okl. építőmérnök, vagy azzal egyenértékű végzettséggel,
avagy az erre a szakemberre a VI.3)1) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges,
vagy azzal egyenértékű végzettséggel bír; és min 36 hónap tervezői szakmai tapasztalattal
rendelkezik közúti építményekhez kapcsolódó geotechnikai tervezési részszakterületen, és részt vett
legalább 1 db gyorsforgalmi úti min. 2x2 forgalmi sávos alagútpárra vonatkozó tanulmányterv vagy
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében.
A szakmai tapasztalat időtartama minden szakembernél az adott szakemberre előírt végzettség
megszerzésének időpontjától számít!
Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia
kell.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9),(11) bek-ei és a Kbt 69.§ (11) bek, továbbá a
321/2015.(X.30.) Kr. 24.§ (1) bek. és a 21/A.§ is irányadó.
Alkalmasságot igazoló szervezet esetén a Kbt. 67.§ (3) bek és a 321/2015.(X.30.) Kr. 3.§ (2) bek.
szerint kell eljárni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - az építésügyi
és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet
- a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
- 1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5% - 5%-a) Jótállási idő: 36 hónap
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5% kötbér/
naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15%-a)
Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja
Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20 %-a
Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF
A szerződés utófinanszírozású (kedvezményezetti finanszírozás)
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015.évi CXLIII. tv. 135 § (1), (5)-(6)
• 2013.évi V.tv. 6:130 § (1)-(2)
• 2017. évi CL. tv.
• 2007.évi CXXVII. tv.
• 272/2014. (XI.5.) Kr.
4 részszámla és 1 végszámla nyújtható be
Tervezői felelősségbiztosítás: min. 50.000.000 Ft/káresemény és min. 100.000.000 Ft/év
Részletes információk a közbeszerzése dokumentumokban.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.
„Átrium Park Irodaház” A-B porta, III. emeleti tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3)
bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései
megfelelően irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Szerződéskötés feltétele, hogy a III.1.3) M/2. pont alábbi alpontjaiban felsorolt szakemberek
a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetve a Földművelésügyi Minisztérium (http://
www.termeszetvedelem.hu/szakertoi-nyilvantartas) névjegyzékében szerepeljenek a következő
érvényes, aktív jogosultságokkal:
M/2.1.: 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti KÉ-K
M/2.2.: 266/2013 (VII.11) Kr. szerinti HT
M/2.3.: 297/2009. (XII.21.) Kr. szerinti SZKV-1.2. és SZKV-1.3. és SZKV-1.4. és SzTv-f (297/2009.
Kr. szerinti SZTV 2.2.)
M/2.4.: 266/2013 (VII.11.) Kr. szerinti GT
Közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 39.§(1) bek szerint, a regisztrálási adatok megadásával
korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül,díjmentesen elektronikusan elérhetőek az I.3) pontban írt
címen. Regisztráció nélküli hozzáférés esetén ajánlatkérő az eljárás során nyújtott tájékoztatások
megküldéséért felelősséget vállalni nem tud! A közbeszerzési dokum.-okat ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az
ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosítékhoz kötött, mértéke: 300.000 Ft. Az ajánlati biztosíték
teljesíthető a Kbt. 54.§(2)bek szerint. Ha ajánlattevő az ajánl. biztosítékot befizetéssel teljesíti,
úgy azt ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú számlájára kell
befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát kell az ajánlatba
csatolni. Biztosítékkal kapcsolatos további információk a Közbeszerzési Dokumentumokban
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott iratokat
• Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0-10,00 pont, ahol 0 pont a legrosszabb,
10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere: az ár kapcsán fordított, az 1-4. minőségi kritériumok
kapcsán egyenes arányosítás (a megajánlás legkedvezőbb szintje az 1-4. minőségi kritérium
mindegyike esetén: 60 hónap)
• A IV.2.6) pontban írt ajánlati kötöttség időpontja 60 napos ajánlati kötöttséget jelent
• Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71.§ szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással az
ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és
e gazd. szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás, úgy ajánlatkérő kizárólag egy
alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71.§(6)bek)
• Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
• Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
• Ajánlatkérő fenntartja a jogot,hogy az eljárás nyertesével a Kbt 98.§ (3) bek. szerint hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le. A hird. nélküli tárgyalásos eljárás tárgya a II.2.4)
pontban összefoglalt és a tervezési feladatleírásban meghatározott műszaki tartalom alapján
elkészített tervekre vonatkozó korszerűségi tervfelülvizsgálat (tervek aktualizálása, új engedélyek
megszerzése); beszerzésének feltételei a jelen eljárás keretében megkötésre kerülő szerződéses
feltételek
• A Kbt. 66.§ (2) bek. (eredetiben) és (4) bek.-re vonatkozó aláírt nyilatkozat csatolandó.
• A Kbt. 66.§ (6) bek.-t ajánlatkérő előírja (nemleges tartalom esetén is csatolandó)
• A Kbt. 134.§ (5) bek. szerinti aláírt nyilatkozat csatolandó
• A Kbt. 47.§ (2) bek. irányadó
• Ajánlatnak tartalmaznia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz
benyújtott változásb. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, ha
ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.
Értékelési szempont: Kbt. 76.§(2) bek c) pont alapján a legjobb ár-érték arány
Nincs lehetőség gazdálk. szervezet/projekttársaság létrehozására.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
Felelős akkr. közb. szakt. Dr. Hajas Tünde (00697)
Dokument. hozzáférhető: https://webdav.nif.hu/index.php/s/UwpmMw6FSbja4J0
Jelszó: 12345
VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

NIF Zrt. (6284/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály, Átrium Park Irodaház B épület, 325. iroda
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://kozbeszerzes.nif.hu/ (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:

Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépjárművek tartós bérlet keretében történő beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34113000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gépjárművek tartós bérlet keretében történő beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Gépjárművek tartós bérlet keretében történő beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34100000-8

További tárgyak:

34113000-2

Kiegészítő szójegyzék

34113200-4
34115200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjárművek tartós bérletére vonatkozó keretszerződés az alábbi mennyiségre:
20 db 5 ajtós vagy kombi kivitelű, középkategóriás személygépjármű; új állapotú, azonos gyártmányú,
minimum 110kW teljesítményű, min Euro 6 motorral szerelt, valamint
10 db 5 ajtós vagy kombi kivitelű, középkategóriás gépjármű, újszerű állapotú (max. 5 éves és legfeljebb
180.000 km-et futott), minimum Euro 6 motorral szerelt gépjármű az új autók leszállításáig terjedő
időtartamra.
A keretszerződés szerinti járulékos szolgáltatások:
- Kiegészítő berendezések (riasztó, gyári indításgátló berendezés, telefon kihangosító berendezés
(bluetooth) rádiónémítás funkcióval, fém motorvédő lemez) megrendelésére vonatkozó teljesítés és a
beszerelés koordinálása. A berendezések meghibásodása esetén 24 órán belüli javítás a hiba jellegétől
függően.
- CASCO és kötelező gépjármű felelősség biztosítás megkötése.
- Gépjármű átadásakor kezelési és használati útmutató-, okmányok átadása Bérlő részére.
- Bérbeadó a gépjárművek átadásakor tájékoztató-csomagot ad, amely tartalmazza a kezelési és használati
útmutatót, valamint az autóvezetői tájékoztatót. - Bérbeadó köteles a járművekbe az ajánlata szerint beépíteni telefon kihangosító (bluetooth) rendszert.
Bérbeadó hozzájárul, hogy Bérlő GPS nyomkövető rendszert építsen a gépjárművekbe.
- Bérbeadó költsége és felelőssége gondoskodni arról, hogy a gépjárművekben elhelyezett elsősegélynyújtási csomag, illetve egyéb, ehhez kapcsolódó tartozék a hatályos jogszabályi előírásoknak megfeleljen a
jogviszony teljes időtartama alatt.
- Bérbeadó köteles továbbá a Keretszerződésben szabályozott és ajánlatában szereplő valamennyi
szolgáltatást (így például: segélyszolgálatot, a bérleti díjjal fedezett karbantartási, javítási munkákat,
gumiabroncs szolgáltatást, Assistance szolgáltatást) nyújtani a jogviszony fennállása alatt. A gépjárműveket
négyévszakos gumiabroncs garnitúrával biztosítja Bérbeadó.
A Bérbeadó által leszállított gépjárműveknek a szerződés teljes időtartama alatt meg kell felelnie az alább
felsorolt jogszabályok rendelkezéseinek:
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletnek.
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendeletnek.
A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletnek.
- A gumiabroncsok feleljenek meg a 6/1990(IV.12.)KöHÉM rendeletben és a 1222/2009 EK rendeletben
meghatározottaknak.
A részletes szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Részajánlat: A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét megvizsgálta és
nem tartja gazdaságilag ésszerűnek annak biztosítását, az árubeszerzés nem osztható oly módon, hogy az
a közpénzek hatékony felhasználását eredményezze.
A II.1.5) pontban megadott érték technikai jellegű, Ajánlatkérő nem kívánja a becsült értéket meghatározni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Új gépjárművek üzemanyag fogyasztása vegyes (városi és országúti)
felhasználás esetén, 1 db autóra vonatkoztatva (liter/100 km) 20

Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Bérlő fenntartja annak jogát,
hogy a bérlet időtartamát további 24 hónappal meghosszabbítsa. Részletes információk a
szerződéstervezetben.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A megadott szám technikai
jellegű, ajánlatkérő nem kívánja korlátozni sem az ajánlattélre felhívandó, sem pedig a részvételre
jelentkező gazdasági szereplők számát.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ár részszempontjai, súlyszámai:
1. Használt autók (10 db) esetében 1 db autó egy hónapra eső nettó bérleti díja (HUF)súlysz:10
2. Új autók (20 db) esetében 1 db autó egy hónapra eső nettó bérleti díja a szerződés első 24 hónapjában
(HUF)súlysz:40
3. Új autók (20 db) esetében 1 db autó egy hónapra eső nettó bérleti díja a szerződés meghosszabbított 24
hónapjában (HUF)súlysz:30
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró
okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek felsorolt kizáró okok
bármelyike fennáll.
A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezés esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7)
bek szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek a részvételi jelentkezés benyújtásakor
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az
EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek hatálya
alá.
A részvételre jelentkező nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a 62. § (1) és (2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt
az alkalmasság igazolásában.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III.

Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró
okok hatálya alá.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, ha az abban foglalt tény, adat tartalma valós.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5), (7) bek, továbbá a Kr. 8. §, 10. §,
12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során Ajánlatkérő elfogadja részvételre jelentkezők egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát! Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV.
részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő az IV. α kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő
erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.
P/1. A részvételre jelentkezőnek, illetve a közös részvételre jelentkezőknek csatolnia kell a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a részvételi felhívás
feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a
teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy
a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Ha a részvételre jelentkező a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,
az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás
kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre
jelentkező, ha:
P/1. a részvételi felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a
185.000.000,- Ft-ot.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bek., továbbá a
321/2015. (X.30.) Korm.r. 19. § (7) bek. is irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során Ajánlatkérő elfogadja részvételre jelentkezők egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát! Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV.
részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő az IV. α kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő
erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§ (4) bek alapján.
M/1. A részvételre jelentkezőnek, illetve a közös részvételre jelentkezőknek csatolnia kell a
321/2015.(X.30.) Kr. (továbbiakban: Kr.) 21.§(1) bek a) pontja alapján a részvételi felhívás feladását
megelőző utolsó 36 hónap (3 év) legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, azaz a
referenciák igazolását a Kr. 22.§ (1)-(2) bek szerint.
A referenciaigazolásnak/referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
• a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),
• a szerződés tárgya,
• a szerződés mennyisége (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett
tartalommal),
• a szerződés teljesítésének időpontja (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap szerint),
• információ arra vonatkozóan, hogy az igazolást/nyilatkozatot benyújtó a szerződést közös
ajánlattevők tagjaként teljesítette-e, és ha igen, akkor a saját teljesítés mennyiségének feltüntetése,
• valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható,
• nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr. 21.§ (1a) bekezdés alapján ajánlatkérő a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat vesz figyelembe.
Közös ajánlattevők általi teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak/
referencianyilatkozatnak úgy kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmasság egyértelműen
megállapítható legyen.
M/2. A Kr. 21. § (1) bekezdés h) pontja és a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek
beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Korm. r. 3. § (1) és (4) bekezdése alapján
a részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a beszerzendő új személygépjárművek műszaki leírását,
fényképeit olyan részletezettséggel és módon, hogy azok alapján megállapítható legyen az
alkalmassági és műszaki követelményeknek való teljes megfelelésük.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező/közös részvételre
jelentkező, ha:
M/1. a részvételi felhívás feladását megelőző 36 hónapban (3 évben) nem rendelkezik legalább 15
db gépjármű befejezett tartós bérletére vonatkozó referenciával / referenciákkal.
Tartós bérlet alatt Ajánlatkérő a 12 hónapos vagy azt meghaladó időszakra szóló bérleti jogviszonyt
érti.
A fenti referenciák akkor tekinthetők a részvételi felhívás feladását megelőző 36 hónapban (3
évben) megvalósítottnak (befejezett tartós bérletre vonatkozónak), ha a teljesítés időpontja, erre az
időszakra esik.
A részvételi felhívás feladását megelőző 36 hónapot ajánlatkérő a Kbt. 48. §-ban rögzített határidőszámítási módszer alkalmazásával vizsgálja.
M/2. a csatolt magyar nyelvű műszaki leírások, fényképek alapján a megajánlott új
személygépjárművek nem felelnek meg a részvételi felhívás II.2.4) pontjában foglalt műszaki
követelményeknek, valamint - figyelemmel a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek
beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Korm. r. 3. § (1) és (4) bekezdésében
foglaltakra - az alábbi feltételeknek:
a beszerzendő személygépjárművek
- újnak, azonos gyártmányúaknak, minimum 110 kW teljesítményűeknek, 5 ajtós vagy kombi
kivitelűeknek kell lenniük,
- a motor környezetvédelmi osztályba sorolása: Euro 6 motorral szerelt.
Az alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt.65.§ (7),(9),(11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11) bek, továbbá a
321/2015.(X.30.) Kr. 24.§ (1) bek is irányadó.
Alkalmasságot igazoló szervezet esetén továbbá a Kbt. 67.§ (3) bek és a 321/2015.(X.30.) Kr. 3.§ (2)
bek szerint kell eljárni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési biztosíték (egy összegben 4.000.000.- Ft- értékben), továbbá késedelmi, hibás teljesítési és
meghiúsulási kötbér a Keretszerződésben foglaltak szerint.
Szerződésszerű teljesítést követően, az ajánlatkérő a bérleti szerződés szerinti havi bérleti díjat átutalással
teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül - a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdése illetve
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése - valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
rendelkezéseinek megfelelően és a Kbt. teljesítés-elismerésre és a kifizetésre vonatkozó szabályai alapján.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Fő finanszírozási feltételek:
- futamidő a Keretszerződés szerinti mennyiség leszállításától 24 hónap, függetlenül attól, hogy az egyes
gépjárművekre megkötött Egyedi szerződések mikor léptek hatályba.
- ellenszolgáltatás bontása:
• az egyes személygépjárművek havi bérleti díjai.
A részletes finanszírozási feltételeket a közbesz. dok. tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: 2018/07/20 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A dok beszerzés:
A közb. dok-t az ajánlatkérő (AK) a Kbt. 39. § (1)bek szerint korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül
és díjmentesen az RF I.3. pontjában megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi a jelen
RF feladásának napjától. További info a közbesz. dok-ban.
2) A részv. jelentkezések bontására vonatkozó információk:
Időpont: 2018. május 24. 11:00 óra
Helye: 1134 Budapest, Váci út 45. B. épület III. emelet
A bontáson a Kbt. 68. § (3) bek. személyek lehetnek jelen.
3) Az ajánlati kötöttség a tárgyalások befejezésétől 60 nap.
4) Egyéb infók:
• Értékelési szempont: a Kbt. 76.§ (2) bek c) pont alapján a legjobb ár-érték arány. Az adható
pontszám 1,00-10,00 pont, ahol a 1,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték. Értékelés
módszere: az ár kapcsán és a minőségi kritérium kapcsán is a fordított arányosítás.
• AK a hiánypótlást (hp) a Kbt. 71.§-ban meghat. szerint biztosítja. Ha a hp-sal a RJ a jelentkezésben
korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az eljárásba, és e gazd. szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hp, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hp-t elrendelni.
• AK az alk. feltételeket és igazolásaikat a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban
állapította meg.
• A Kbt. 66.§ (4) bek-re vonatkozó aláírt nyilatkozat csatolandó.
• Csat. kell folyamatban lévő vált.bejegyz. elj. esetében a cégbírósághoz benyújtott vált.bejegyz.
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, ha ilyen eljárás nincs
folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.
• Csatolni kell a RJ és az alk. ig. résztvevő szervezet nevében aláíró személy kjő. által hitelesített
aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. tv. 9.§ (3) bek előírásainak megfelelően ügyvéd/kamarai
jogtanácsos által készített és ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy másolati példányát. Nem
cégformában működő RJ, az alk. ig. részt vevő szervezet esetében csatolni kell kjő. által hitelesített
aláírási mintát.
- A tárgy elj.alk. jogcíme a Kbt. 85. § (2) bek. c) pont: az árubeszerzés (tartós bérlet) objektív
természete nem teszi lehetővé az ellenszolg. előzetes, átfogó, mindenre kiterjedő meghatározását
(nem lehetséges a beszerzési tárgy valamennyi jellemzőjének, részleteinek, illetőleg azok
ellenértékének mindenre kiterjedő előzetes pontos meghatározása). AK költségvetési fedezetének
nagysága, a finanszírozhatóság és a fizetési képesség megőrzése érdekében a működéséhez,
tevékenységéhez szükséges gépjármű állományt gépjárműbérlés (tartós bérlet) útján látja
indokoltnak biztosítani. A tervezett időszakra (24 hónap) a bérleti díj optimális meghatározása
csak az ajánlattevők lehetőségeinek ismeretében lehetséges, melyhez a felek közötti tárgyalások
elengedhetetlenek.
• AK nem teszi lehetővé gazd. szerv. létrehozását.
• A Kbt. 89. § b) pont szerint megfelelőnek tekintett végleges ajánlatokat az AK az értékelési
szempont alapján értékeli és a 69. § (4)-(6) bek szerint jár el.
• AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához fogja kötni, melynek mértéke 1.800.000 Ft.
• A II.2.7) pontban megadott 24 hónap teljesítési határidő kezdete legkésőbb a szerződéskötéstől
számított 6. hónap első napja.
• AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
• AK az ajánlattevőkkel együttesen, egy - szükség esetén több - fordulóban tárgyal az ajánlati árról, a
műszaki tartalomról, valamint a szerződéses feltételekről.
A tárgyalás során az ajánlattevő(k) módosításokat, javaslatokat fogalmazhatnak meg a szerződéses
feltételekkel kapcsolatban, azzal, hogy az ajánlattevő(k) által javasolt elemek közül AK kiválaszthatja
azon szerződéses feltételeket, amelyek mentén szerződni kíván a nyertes ajánlattevővel. Az AK a
részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a közb. dok-ban meghatározott feltételekhez,
az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve.
FAKSZ:dr. Hajas Tünde (00697)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU

Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

NIF Zrt. (6392/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Halupa Anett (00166)
Telefon: +36 17829640
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://ceutender.hu/folyamatban-levo-eljarasaink/ (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CEU Tender Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Muskotály utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Halupa Anett (00166)
Telefon: +36 17829640
E-mail: info@ceutender.eu
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ceutender.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ceutender.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CEU Tender Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Muskotály utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Halupa Anett (00166
Telefon: +36 17829640
E-mail: info@ceutender.eu
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ceutender.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ceutender.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szerz.az„M8 gyorsforgút M7-Dunaújv.ésDunavecse-Kecskemét közöttisz-án
körny.hat.tan.éstan.tervkész.,tov.eng.iéskivit.tervkész.tov.eng.és kivit.terv készítése tárgyában
Hivatkozási szám: A008.08.11; A008.08.13; A008.08.15; A008.10.11; A008.10.13; A008.10.15
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés az „M8 gyorsforgalmi út M7-Dunaújváros és Dunavecse-Kecskemét közötti szakaszán
környezeti hatástanulmány és tanulmányterv készítése, továbbá engedélyezési és kiviteli terv készítése”
tárgyában
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés az „M8 gyorsforgalmi út M7-Dunaújváros közötti szakaszán környezeti
hatástanulmány és tanulmányterv készítése, továbbá engedélyezési és kiviteli terv készítése” tárgyában
Rész száma: 1. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71356400-2

További tárgyak:
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Feladatok:
- Előzetes Régészeti Dokumentáció
- Környezeti Hatástanulmány, NATURA 2000 érintettség vizsgálatával;
- Közúti biztonsági hatásvizsgálat
- Engedélyezési terv
Kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében a szerződés hatályba lépésének feltétele
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elrendeléséről szóló megrendelői tájékoztatás megküldése. Abban
az esetben, ha az engedélyes tervek elkészítésével és az építési engedély megszerzésével kapcsolatos
feladatokra meghatározott időtartamot követő 12 hónap alatt megrendelői tájékoztatás nem érkezik Tervező
felé, úgy az ezen időszak elteltével a szerződés minden további aktus nélkül megszűnik a kiviteli tervek
készítésére vonatkozó feladatok tekintetében.
A 2x2 sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi út, mintegy 50 km-es szakaszára a környezetvédelmi
és építési engedélyek megszerzése, útépítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése M8
gyorsforgalmi út M7-Dunaújváros közötti szakaszán az alábbi, főpályára vonatkozó paraméterek figyelembe
vételével:
- koronaszélesség: 20 m
- forgalmi sávok száma: 2x2
- forgalmi sáv szélessége: 3,5 m
- középső elválasztó sáv szélessége: 3 m
- padkaszélesség: 1,5 m
- burkolatszélesség: 2x8 m
Előreláthatólag: 1 db autópálya-autópálya csp., 6 db egyéb csomópont, 1 db komplex pihenő, 2 db egyszerű
pihenő válik szükségessé.
• Környezetvédelmi dokumentáció/hatástanulmány készítése, környezetvédelmi engedély megszerzése,
módosítása, ERD készítése.
• Az engedélyezési tervek elkészítése, kisajátítási vázrajzok készítése és záradékolása, területek
művelésből való kivonása (földhivatali, erdészeti elvi engedély megszerzése) valamint a tervi anyaggal
kapcsolatos konzultációk és kezelői/szolgáltatói nyilatkozatok beszerzése
• A kiviteli tervek elkészítése és véglegesítése, továbbá az engedélyezési terv engedélyeztetése,
rendelkezésre állás az engedélyezési eljárásokban.
A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. pontjában foglaltak kapcsán az alábbiakat rögzíti:
A teljeskörű engedélyezési-, és teljeskörű kiviteli terv készítése alatt és híd alatt az Útügyi Műszaki Előírás,
Közutak Tervezése Szabvány szerinti kötelező munkarész tartalmat érti.
Közúti biztonsági hatásvizsgálat alatt Ajánlatkérő a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet. szerinti tartalom
értendő.
Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)
bekezdés szerinti fogalmakat érti.
A nem magyarországi referencia esetén az adott referencia követelmény szerinti a közutak igazgatásáról
szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet illetve az Útügyi Műszaki Előírás, Közutak Tervezése Szabvány
szerint előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai
tapasztalata (hónapban megadva) 50
2 1.1. Az M/2.1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.1. pontban
meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max.
36 hónap) 20
3 1.2. Az M/2.2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.2. pontban
meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max.
36 hónap) 10
4 1.3. Az M/2.3. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.3. pontban
meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max.
36 hónap) 10
5 1.4. Az M/2.4. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.4. pontban
meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max.
36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 42 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés az „M8 gyorsforgalmi út Dunavecse-Kecskemét közötti szakaszán
környezeti hatástanulmány és tanulmányterv készítése, továbbá engedélyezési és kiviteli terv készítése”
tárgyában
Rész száma: 2. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71356400-2

További tárgyak:
90712000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Feladatok:
- Előzetes Régészeti Dokumentáció
- Környezeti Hatástanulmány, NATURA 2000 érintettség vizsgálatával;
- Közúti biztonsági hatásvizsgálat
- Engedélyezési terv
Kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében a szerződés hatályba lépésének feltétele
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elrendeléséről szóló megrendelői tájékoztatás megküldése. Abban
az esetben, ha az engedélyes tervek elkészítésével és az építési engedély megszerzésével kapcsolatos
feladatokra meghatározott időtartamot követő 12 hónap alatt megrendelői tájékoztatás nem érkezik Tervező
felé, úgy az ezen időszak elteltével a szerződés minden további aktus nélkül megszűnik a kiviteli tervek
készítésére vonatkozó feladatok tekintetében.
A 2x2 sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi út, mintegy 50 km-es szakaszára a környezetvédelmi
és építési engedélyek megszerzése, útépítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése M8
gyorsforgalmi út Dunavecse-Kecskemét közötti szakaszán az alábbi, a főpályára vonatkozó paraméterek
figyelembe vételével:
- koronaszélesség: 20 m
- forgalmi sávok száma: 2x2
- forgalmi sáv szélessége: 3,5 m
- középső elválasztó sáv szélessége: 3 m
- padkaszélesség: 1,5 m
- burkolatszélesség: 2x8 m
A szakaszon tervezetten 3 db egyéb csomópont, 1 db komplex pihenő, 2 db egyszerű pihenő válik
szükségessé.
• Környezetvédelmi dokumentáció/hatástanulmány készítése, környezetvédelmi engedély megszerzése,
módosítása, ERD készítése.
• Az engedélyezési tervek elkészítése, kisajátítási vázrajzok készítése és záradékolása, területek
művelésből való kivonása (földhivatali, erdészeti elvi engedély megszerzése) valamint a tervi anyaggal
kapcsolatos konzultációk és kezelői/szolgáltatói nyilatkozatok beszerzése
• A kiviteli tervek elkészítése és véglegesítése, továbbá az engedélyezési terv engedélyeztetése,
rendelkezésre állás az engedélyezési eljárásokban.
A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. pontjában foglaltak kapcsán az alábbiakat rögzíti:
A teljeskörű engedélyezési-, és teljeskörű kiviteli terv készítése alatt és híd alatt az Útügyi Műszaki Előírás,
Közutak Tervezése Szabvány szerinti kötelező munkarész tartalmat érti.
Közúti biztonsági hatásvizsgálat alatt Ajánlatkérő a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet. szerinti tartalom
értendő.
Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)
bekezdés szerinti fogalmakat érti.
A nem magyarországi referencia esetén az adott referencia követelmény szerinti a közutak igazgatásáról
szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet illetve az Útügyi Műszaki Előírás, Közutak Tervezése Szabvány
szerint előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai
tapasztalata (hónapban megadva) 50
2 1.1. Az M/2.1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.1. pontban
meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max.
36 hónap) 20
3 1.2. Az M/2.2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.2. pontban
meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max.
36 hónap) 10
4 1.3. Az M/2.3. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.3. pontban
meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max.
36 hónap) 10

5 1.4. Az M/2.4. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.4. pontban
meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max.
36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 42 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét rész tekintetében:
A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok
bármelyike fennáll.(mindkét rész tekintetében)
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti
alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a Kr. II. Fejezetében
foglaltaknak megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.
62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt
kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozati kötelezettségének. (mindkét rész tekintetében)
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.
§ (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt
az alkalmasság igazolásában.(mindkét rész tekintetében)
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III.
Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró
okok hatálya alá.(mindkét rész tekintetében)
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (1)-(5) és (7) bekezdései, továbbá a Kr. 8. §,
10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.

A kizáró okok vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt. 64.§-ában és a 74.§ (1) bekezdésében
foglaltak is.
B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások: (mindkét rész
tekintetében)
Az alkalmasság minimumkövetelményei: (mindkét rész tekintetében)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás
tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a
nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges
a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel
kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
Az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell
benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (1)-(5) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11) bekezdése is
irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása
és rövid ismertetése: Igazolási mód: (mindkét rész tekintetében)
Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges
a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel
kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
P/1. a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásának
napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozattal az alábbi
kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
• pénzforgalmi számlaszám megadása,
• volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban.
A vizsgált időszakra vonatkozóan a megszűnt számlákra vonatkozóan igazolás benyújtása nem
szükséges.
P/2. a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját
megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés
tárgyából (gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódó engedélyeztetési és/vagy kiviteli tervek és/vagy
környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció elkészítése) származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevételéről szóló egyszerű nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az
e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
P/1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik - az eljárást megindító
felhívás feladásának napján fennálló - pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladását megelőző
12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.(mindkét rész tekintetében)
P/2.1. az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódó
engedélyeztetési és/vagy kiviteli tervek és/vagy környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció
elkészítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a
2.000.000.000 Ft-ot. (1. rész tekintetében)
P/2.2. az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódó
engedélyeztetési és/vagy kiviteli tervek és/vagy környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció

elkészítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a
2.000.000.000 Ft-ot. (2. rész tekintetében)
Amennyiben az ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg, úgy a
tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele
összegének kell elérnie az előírt összeget.
„Sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott
fogalmat érti.
A P/2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. A P/1. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők
közül egy felel meg.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11) bekezdése,
továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: (mindkét rész
tekintetében)
Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges
a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel
kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
M/1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett legjelentősebb
referenciáinak (szolgáltatásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2)
bekezdés szerint.
A referenciaigazolásnak, vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő
adatokat:
• a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),
• a szolgáltatás tárgya,
• a szolgáltatás mennyisége (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett
tartalommal),
• teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap),
• közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az
igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés
oszthatatlansága esetén - a Kr. 22.§ (5) bek szerinti adatok,
• valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen
megállapítható,
• továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte.
M/2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen
a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a
betölteni kívánt pozíció megjelölésével!
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt
szakmai gyakorlatot, azaz tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot,
valamint a szakképzettséget igazoló iratot.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából
lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység
ismertetését, a feladat és/vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az
ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott
szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát,
melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés
teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer
számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő
megfelelés igazolásakor.
Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember
által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról
gondoskodik.

Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Amennyiben
az M/2. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai
névjegyzékben szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és
tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot és szakképzettséget
igazoló dokumentumot ebben az esetben is csatolni szükséges).
Egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett
szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11) bek, és a Kr. 24. § (1)
bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (mindkét rész tekintetében)
Alkalmatlan az ajánlattevő,ha
M/1.nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó6évben befejezett,de legfeljebb9éven belül
megkezdett az alábbi,szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciával(Mindkétrész
tekintetében):
M/1.1.amely min.30 km hosszú, min.2x2sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra
vonatkozó környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció készítésére vonatkozott és
magában foglalta a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést(azaz olyan
részvételt,mely magában foglalta a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és
az engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését)melynek eredményeként a
kérelemnek helyt adó határozatot hozott vagy a Környezetvédelmi engedélyt kiadta
M/1.2.amely min.30 km hosszú,min.2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra
vonatkozott és tartalmazott legalább2külön szintű csomópontot is
a)vagy teljes körű engedélyezési terv készítése tárgyú referenciával,mely magában foglalta az
építési engedélyezési eljárásban való közreműködést,és melynek eredményeként aHatóság az
útszakaszra vonatkozó építési engedélyt kiadta,
b)vagy teljeskörű kiviteli terv készítésére vonatkozó referenciával.
M/1.3.amely min.30 km hosszú min.2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakasz közúti
biztonsági hatásvizsgálat készítésére vonatkozott és amely útszakasz tartalmazott legalább2 külön
szintű csomópontot is.
Ajánlattevő egy vagy több,de legfeljebb3referenciával is megfelelhet.
A teljes körű engedélyezési terv készítése alatt az Ajánlatkérő az Útügyi Műszaki Előírás,Közutak
Tervezése Szabvány szerinti kötelező munkarész tartalmat érti.
M/2.nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi(teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek
Mindkét rész tekintetében:
M/2.1. 1fő projektvezető,aki rendelkezik
• a 266/2013(VII11)Korm.rend.szerinti„KÉ-K”(vagy azzal egyenértékű)tervezői jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és
• részt vett min.1db,összesen min.30 km hosszú,min.2x2sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi
útszakaszra vonatkozó engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv készítésében,és
• gyorsforgalmi tervezési projekt irányítása területén min.60 hónap projektvezetői szakmai
gyakorlattal.
M/2.2. 1fő hídépítési tervező,aki rendelkezik
• a 266/2013(VII11)Korm.rend.szerinti„HT”(vagy azzal egyenértékű)tervezői jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és
• részt vett új,legalább 2x2sávos gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló közúti híd tervezésében és
• közúti híddal kapcsolatos tervezési feladatokban min.36hónap szakmai gyakorlattal
M/2.3. 1fő szakági tervező,aki rendelkezik
• 297/2009(XII21)Korm.rend szerinti SZKV(1.1-4.)(vagy azzal egyenértékű) szakértői jogosultsághoz
szükséges szakképzettséggel és
• részt vett min.1 db min.30km hosszú új vagy meglévő min.2x2 sávos fizikai elválasztású
gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció készítésében
és engedélyeztetésében,és
• gyorsforgalmi projekthez kapcsolódó környezeti hatástanulmány készítés területén min.36 hónap
szakmai gyakorlattal
M/2.4. 1fő vízépítési tervező,aki rendelkezik
• a 266/2013(VII11)Korm.rend.szerinti VZ-TER(vagy azzal egyenértékű) jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel,és
• részt vett min.1dbmin.30 km hosszú új vagy meglévő min.2x2sávos fizikai elválasztású
gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv készítésében,és
• gyorsforgalmi úti vízelvezetési rendszer tervezése területén min.36hónap szakmai gyakorlattal

Az előírt szakképzettséggel egyenértékű szakképzettség is elfogadható,mely esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A szakmai gyak.időtartama a szake.tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától
számít
A fenti poz-okra külön-külön szake.bemutatása szükséges(egy szake.csak egy pozícióra
jelölhető,azzal hogy többrészre történő ajánlattétel esetén a szeke.között átfed.nem lehet
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az építésügyi
és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet,
a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló
297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet,
továbbá a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII.31.) Korm.
rendelet,
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól,
és a 1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai
kamaráiról.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindkét rész tekintetében:
Ajánlattétel,szerződés,kifizetés devizaneme: HUF
Teljesítési biztosíték (nettó tervezői díj 5 %-a),
Jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5 %-a)
Jótállás:36 hónap
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5 % kötbér/
naptári nap
Hibás teljesítési kötbér: 15 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja
Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20 %-a
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015.évi CXLIII.tv.((Kbt.) 135.§(1),(4)-(6),(11), bek.)
• 2013.évi V.tv.((Ptk.) 6:130.§ (1)-(2), 6:155. §)
• 2007.évi CXXVII.tv.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Részszámla benyújtható a szerz.tervezet szerint.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: CEU Tender Consulting Kft. (1118
Budapest, Muskotály u. 11.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3)
bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései
megfelelően irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Dokumentáció elérése:
A közbeszerzési dok. a Kbt. 39.§(1)bek.szerint a regisztrálási adatok megadását követően
korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3)
pontjában meghatározott címen. Regisztráció nélküli hozzáférés esetén az ajánlatkérő az eljárás
során nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem tud! A közbeszerzési dok.
ajánlatonként min. egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus
úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. Felhívjuk szíves figyelmüket a dokumentáció
I.kötet A.Bevezető részének1.4.pontjára.
Ajánlati biztosíték:
Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke I. rész
tekintetében: harmincmillió forint, mértéke II. rész tekintetében: harmincmillió forint.

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt.54.§(2)bek-ben foglaltak
szerint.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő
MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú fizetési számlájára szükséges
befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát
szükséges az ajánlatba csatolni.
További információk a Dokumentációban.
Egyéb:
1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi
dokumentumot. Az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok körét a Dokumentáció részletesen
tartalmazza.
2) Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén0,00-10,00pont, ahol a 0,00pont a
legrosszabb, a10,00 pont a legjobb érték.Értékelés módszere: az ár kapcsán fordított arányosítás, az
1. minőségi kritérium kapcsán egyenes arányosítás (megajánlás legkedvezőbb szintje36hó minden
alszempont kapcsán)
3) Nyertes Ajánlattevő legkésőbb a Szerződéskötés időpontjára a szerződés tárgyát képező
valamennyi feladatára kiterjedően legalább 200.000.000,-Ft/év és legalább 100.000.000,-Ft/kár
összegű tervezői felelősségbiztosítást köteles kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni
és azt a jótállási időtartam végéig érvényben tartani.(mindkét rész tekintetében)
4) Ajánlatkérő
4.1) a felhívás IV.2.6)pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt60 napos ajánlati
kötöttséget ért
4.2) a hiánypótlást a Kbt.71.§-ban meghatározottak szerint korlátozás nélkül biztosítja
4.3) konzultációt nem tart
4.4) az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez
képest szigorúbban állapította meg
4.5) jelen felhívásban „Kbt.”alatt a közbeszerzésekről szóló 2015.éviCXLIII. törvényt,„Kr” alatt
a321/2015.(X.30.)Korm.rendeletet„EEKD” alatt pedig az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot érti.
4.6) alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját.
4.7) jelen eljárását az alábbiak szerint indítja meg:
4.7.1) A szerződés a kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos feladatok kivételével - a létrejötte
napján (az utolsóként aláíró Szerződő Fél általi aláírás napján) hatályba lép, rendelkezései attól a
naptól fogva kötelezően alkalmazandók.
4.7.2) A kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében a szerződés hatályba
lépésének feltétele a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elrendeléséről szóló Megrendelői tájékoztatás
megküldése.
4.7.3) Abban az esetben, ha az engedélyes tervek elkészítésével és az építési engedély
megszerzésével kapcsolatos feladatokra meghatározott időtartamot követő12hónap alatt
megrendelői tájékoztatás nem érkezik Tervező felé,úgy az ezen időszak elteltével a szerződés
minden további aktus nélkül megszűnik a kiviteli tervek készítésére vonatkozó feladatok
tekintetében.
5) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Halupa Anett(00166)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:

Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (6241/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Magyar Közbeszerzési Központ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai u. 23.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Magyar Közbeszerzési Központ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai u. 23.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A „Barnamezős területek rehabilitációja, Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében”
tárgyú projekthez kapcsolódó építőipari kivitelezési munkák
Hivatkozási szám: 4.18.01.03.09.
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A „Barnamezős területek rehabilitációja, Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében” tárgyú
projekthez kapcsolódó építőipari kivitelezési munkák
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A „Barnamezős területek rehabilitációja, Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében”
tárgyú projekthez kapcsolódó építőipari kivitelezési munkák (1. RÉSZ - ÉSZAKI TERÜLET)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45110000-1
45112700-2
45231000-5
45233120-6
45212200-8
45232120-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út (31603, 31604,
31602, 31605/1, 31605/2, 31605/3, 31605/4, 31605/5, 31605/6, 31605/7,31605/8, 31605/9,
31605/10, 31605/11, 31605/12, 31605/13, 0518/63 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „Barnamezős területek rehabilitációja, Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében” tárgyú
projekthez kapcsolódó építőipari kivitelezési munkák (1. RÉSZ - ÉSZAKI TERÜLET)
Az építőipari kivitelezési munkák teljesítése a vonatkozó KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ alapján történik.
A beruházással érintett terület: 141.000 m2.
A munkaterületen különösen, de nem kizárólagosan az alábbi munkanemek elvégzése szükséges (a
vonatkozó kiviteli terv szerint):
- Épületbontási munkák: 8 db épület, bruttó alapterület összesen 3990,38 m2
- Út- és parkoló építés (224,80 m), csapadékvíz elvezetés (224,80 m);
P+R parkoló építés 136 férőhely;
- Közműépítések:
villamosenergia ellátás és közvilágítás: 1955 fm;
szennyvízhálózat építés: 528 fm;
ivóvízhálózat építés: 1262 fm
- Térfigyelő kamerarendszer: 1 db rendszer összesen 18 db kamerával
- Kútfúrás: 1 db öntözőkút 40,0 m talpmélységgel
- Zöldfelületi munkák
Öntözés: automata öntözőrendszer telepítése 1350 m2-en
Növénytelepítés és létesítmények: Faültetés: 274 db; Cserjetelepítés: 6699 db; Gyepvetés: 64815 m2;
Utcabútorok, játékok, sporteszközök: 98 db; Futó- és sportpályák (részben EPDM burkolattal): 6 db.
- Burkolat- és kerítésbontások
Aszfaltburkolat bontások összesen: 2500 m2
Betonburkolat bontások összesen: 2200 m2
Kerítésbontások összesen(táblás): 70 db
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési
tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Teljes körű jótállás az előírt min. 24 hónapot meghaladóan (hónap) 15
2 3. Az AF III.1.3) M2.c. pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
szakmai tapasztalata (db) (részletezés terjedelmi okból ld. Vl.4.3) 3. pont) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.1-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú,
„Barnamezős területek rehabilitációja, Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében” c. projekt
II.2.14) További információ:
A jelen eljárásban önálló RÉSZek kerültek meghatározásra; akár egy akár több RÉSZre tehető ajánlat (az
adott RÉSZben foglalt teljes mennyiségre).
„Ár” jelentése: Ajánlati ár (nettó HUF).
A II.1.5) és II.2.6) pontokban szereplő 1 HUF érték technikai adat.
II.2.1)
Elnevezés: A „Barnamezős területek rehabilitációja, Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében”
tárgyú projekthez kapcsolódó építőipari kivitelezési munkák (2. RÉSZ - DÉLI TERÜLET)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45200000-9
45110000-1
45112700-2
45231000-5
45233120-6
45212200-8
45232120-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út (31636, 31638,
7593/21, 31652, 7593/29, 28649, 31653/1, 31653/2, 31653/3, 31653/4, 31653/5, 31653/6, 31653/7,
31653/8, 31653/9, 31653/10, 31653/11, 31653/12, 31653/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „Barnamezős területek rehabilitációja, Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében” tárgyú
projekthez kapcsolódó építőipari kivitelezési munkák (2. RÉSZ - DÉLI TERÜLET)
Az építőipari kivitelezési munkák teljesítése a vonatkozó KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ alapján történik.
A beruházással érintett terület: 163.000 m2.

A munkaterületen különösen, de nem kizárólagosan az alábbi munkanemek elvégzése szükséges (a
vonatkozó kiviteli terv szerint):
- Volt parancsnoki épület átalakítása Technológiai Transzferközponttá: összes hasznos terület: 800,03 m2
- Állagmegóvási munkák: 2843,33 m2
- Épületbontási munkák: 15 db épület, bruttó alapterület összesen 3867,02 m2
- Út- és parkoló építés (981,94 m), csapadékvíz elvezetés (981,94 m);
Kerékpárút és járda 108 m.
- Közműépítések:
villamosenergia ellátás és közvilágítás: 3274 fm;
szennyvízhálózat építés: 291 fm;
ivóvízhálózat építés: 1012 fm;
- Térfigyelő kamerarendszer: 1 db rendszer összesen 14 db kamerával
- Kútfúrás: 1 db öntözőkút 40,0 m talpmélységgel
- Zöldfelületi munkák
Öntözés: automata öntözőrendszer telepítése 1040 m2-en
Növénytelepítés és létesítmények: Faültetés: 332 db; Cserjetelepítés: 13192 db; Gyepvetés: 72704 m2;
Utcabútorok, játékok, sporteszközök: 116 db; KRESZ park, játszótér 620 m2 EPDM burkolattal.
- Burkolat- és kerítésbontások
Aszfaltburkolat bontások összesen: 5700 m2
Betonburkolat bontások összesen: 12250 m2
Kerítésbontások összesen(táblás): 160 db
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési
tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Teljes körű jótállás az előírt min. 24 hónapot meghaladóan (hónap) 15
2 3. Az AF III.1.3) M2.c. pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
szakmai tapasztalata (db) (részletezés terjedelmi okból ld. Vl.4.3) 3. pont) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.1-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú,
„Barnamezős területek rehabilitációja, Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében” c. projekt

II.2.14) További információ:
A jelen eljárásban önálló RÉSZek kerültek meghatározásra; akár egy akár több RÉSZre tehető ajánlat (az
adott RÉSZben foglalt teljes mennyiségre).
„Ár” jelentése: Ajánlati ár (nettó HUF).
A II.1.5) és II.2.6) pontokban szereplő 1 HUF érték technikai adat.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: K) Kizáró okok:
Az elj.-ban nem lehet ajánlattevő(AT), alvállalkozó(ALV) és nem vehet r. az alk. igaz.-ban olyan gazd.
sz., aki a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben és a Kbt.63.§(1) bek. a-d) p.-iban megh. kizáró okok hat. alatt áll.
Irányadóak továbbá a Kbt.74.§(1) bek. rendelkezései.
K) Kizáró okok igaz.mód:
Előzetes ig. az ajánlatban:
A 321/2015.(X.30.) Korm.r. (továbbiak: Korm.r.) 1.§ (1) bek. alapján az ATnek ajánlata beny.kor a rend. II. Fej.-nek megf., az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, h. nem tart. a
Kbt.62.§(1)és(2) bek. és a Kbt.63.§(1) bek. a-d) p. sz. kizáró okok hat. alá.
Azon ALV tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában, az ATnek a Kbt.67.§(4)
bek. sz. nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatk. az ATnek attól függetlenül be kell nyújtania, h. az
A.kérő az elj.-ban nem írta elő a már ismert ALV-k megnevezését. [Kbt.67.§(4)]
Ha az AT az előírt alk. köv.-nek más szerv. v. személy kap.-ra tám.-va kíván megf.-ni, az érintett
szerv. vagy személyek mindegyike ált. kitöltött és aláírt külön formanyomt.-t is köteles benyújtani.
A Kbt. 69.§ (4)-(8) bek. sz. igazolás:
A Korm.r. 1.§(2) bek. sz. az A.kérő ált. a Kbt.69.§(4)-(8) bek. alapján a kiz. okokra vonatk. igazolások
benyújtására felh. ATnek a Korm. r. III. Fejez.-nek megf. kell igazolnia, h. nem tart. az elj.-ban előírt
kiz. okok hat. alá:
- a Mo-n letelep. ATnek a Korm.r. III. Fejezet 8. és 9.§-a
- a nem Mo-n letelep. ATnek a Korm.r. III.Fejez. 10. és 11. §-a sz. igazolásokat benyújtania.
A Kbt. 63.§(1) bek-ben, és a 62.§(1) bek. a),b),e),h),j),l),n),p) p.-ban megh. időtart.a kiz. ok fenn nem
állásának ell. időpontjától k. számítani. [Kbt.63.§(3)]
A Korm.r. 15.§(1) bek. alapj. az alk. igaz.-ban részt vevő ALV vagy más szerv. vonatk. csak az
EEKD-t szüks. benyújtani a Kbt. 62.§ és 63.§(1)bek. a-d) p.-iban fogl. kiz.okok hiányának igazolása
érdekében. Az ALV tekintetében nem szüks. további nyilatk. beny.-ni az elj. ezen szakaszában
[Korm.r.15.§(2)].
A Korm.r. 1.§(4) bek. alapj. a Korm. r. III. Fejez. említett ig. módok az V. Fej. megf. kiválthatók, ha az
érintett gazd. szer. min. a.tevői jegyz. szerepl. bizonyítja, h. megf. a közb. elj.-ban előírt köv.-eknek.
A Korm.r. 1.§(5) bek. alapján, nem Mo-n letelep. gazd. szer. esetén az A.kérő az igazolások
hitelességét a Korm. r. VI. Fejezetnek megf. ellenőrizheti.
Az A.kérő nem írja elő olyan igazolás benyújtását, amely az e-Certis-ben ingyenesen, elektr.-an
elérhető, azzal, h. nem magyar nyelvű nyilv. esetén kéri az igazolás magy. nyelvű ford.-t, a Kbt.
69.§(11) bek. megf.
A Kbt. 65.§(1)bek.c) p. sz. alk. felt. és igaz.mód:
A Korm. r. 21.§(1) bek. alapján az A.kérő az épít. kivit. tev.-et végző gazd. szer.k vonatk., a Kbt.
65.§(1) bek. c) p.-a alapj. előírja az 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) sz. épít. kivit. tev.-et végzők névj.ben szerepl. köv.-ét, ill. a nem Mo-n letelepedett gazd. szer.-k esetén legyen bej.-ve a 2014/24/EU
irányelv XI. mell.-e sz. hasonló nyilv.-ba, és teljesítse az említett mellékletben fogl. bármely egyéb
köv.-t.
Kétség esetén az a.kérő a Kbt. 71.§ sz. felv.-t kérhet az a.tevőtől arra von.-an, h. az ajánlatban
megjelölt gazd. szer.k közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan épít. kivit. tev.-et, amely
alapján az Étv. sz. épít. kivit. tev.-et végzők névj.-ben szer. kell.
A.kérő előírja, h. valamennyi érintett gazd. szer. a Korm. r. II. fejezetnek megf.-en a közb. dok.
részeként rendelk. bocs. EEKD α p.-nak kitöltésével igaz. az alk. köv. való megf.-t a Korm. r.
6.§(1)és(2) bek.-ben fogl.-nak megf. Az igaz.-k bekérése a Kbt. 69.§(4)-(7) bek. szerint tört.
A Kbt.69.§(4)bek. sz. igazolás:
A Korm.r.26.§(2) bek. megf. a fenti köv. tekintetében Mo-n letelep. gazd. sz. esetén a nyilv.-ban szer.
tényét az a.kérő ellenőrzi az épít. kivit. tev. végzők névj.-ben, nem Mo-n letelep. gazd. sz. esetén a
2014/24/EU irányelv XI.mell. sz.nyilv.-ok sz. igaz. Ha Kbt. 69.§(11) szerinti ell. nincs lehetőség úgy
egyéb igaz., v. nyilatk. kell benyújtani.
Irányadó a Korm.r. 1.§(7) bek.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: a. Előzetes igazolás: A kiválasztási
szempontok felsorolása és rövid Ismertetése: Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) és
az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rend. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával igazolja, hogy megfelel az előírt
követelménynek (egyszerű nyilatkozatot az EEKD „Alfa" rész kitöltésével).
b. Utólagos igazolás: Az alkalmasság tényleges igazolása vonatkozásában a Kbt. 69. § (4)-(6) bek.
az irányadó. Igazolási mód:
Irányadó a Korm.r. 1.§ (7) bek.
M1. Ajánlattevő csatolni köteles a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 21.§ (2) bek. a) pontja és (2a) bek.
a) alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (vizsgált időszak) alatt
befejezett, és legfeljebb 8 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciák ismertetését, amelyben
az alábbiakat kell megadni:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap);
- a teljesítés helye;
- a szerződést kötő másik fél (név és cím);
- az építési beruházás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy a
minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető legyen);
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte;
- közös ajánlattevőként teljesített építési beruházás és oszthatatlan teljesítés esetén az
ellenszolgáltatásból való részesedés aránya.
Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 22. § (3) bek.
M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján Ajánlattevő
nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, és M2. szerinti
pozíció megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Nyilatkozni kell továbbá,
hogy az adott szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási) alapján kerül a
teljesítésbe bevonásra.
Az M2. tekintetében megajánlott szakember alkalmassága igazolható:
1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban
(névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni az adott jogosultságra
vonatkozó névjegyzék regisztrációs számát. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11)
bekezdés alapján Ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem
ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű
másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. További dokumentum csatolása nem
szükséges (az alábbi 2. pont nem irányadó).
2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai
nyilvántartásban (névjegyzék) nem szerepel, úgy csatolandó az előírt képzettséget igazoló iskolai
oklevél másolata és az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt
példánya. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. a következő részletezettséggel kell
megadni: az általa ellátott feladat, tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és befejező
ideje (év, hónap pontossággal).
Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembernek nyilatkozni szükséges, hogy ajánlattevő
nyertessége esetén tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés
teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Irányadóak a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 22. § (5) bek.; a 23. § és a 24. § (1) és (2) bek.
rendelkezései. Irányadóak a Kbt. 65.§ (6); (7); (9) és (11) bek. és a 67.§ (3) bek. rendelkezései. A
Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában adott esetben nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas ajánlattevő, ha
M1. rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (vizsgált időszak) alatt
befejezett, és legfeljebb 8 éven belül megkezdett - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített - lezárt alábbi építőipari teljesítésekkel, amelyek magukban foglalták az alábbi elemeket:
M1.a. 1. RÉSZ vonatkozásában: 350 fm szennyvíz vezetéképítés; 900 fm ivóvíz hálózatépítés; 150
m út és/vagy útburkolat építés; min. 1db sportpálya EPDM burkolattal; automata öntözőrendszer
telepítése 700 m2-en.

M1.b. 2. RÉSZ vonatkozásában: min. 550 m2 hasznos alapterületű épületépítés és/vagy épület
felújítás és/vagy épület átalakítás; 200 fm szennyvíz vezetéképítés; 700 fm ivóvíz hálózatépítés;
700 m út és/vagy útburkolat építés; min. 1db játszótér EPDM burkolattal; automata öntözőrendszer
telepítése 700 m2-en.
Az alkalmassági feltétel RÉSZenként több referencia együttes bemutatásával is igazolható. Egy
referencia több rész esetében is figyelembe vehető.
M2. rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M2.a. 1. és 2. RÉSZek vonatkozásában: 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MVKÉ” kódú (Közlekedési építmények szakterület) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak
megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű
végzettséggel és gyakorlati idővel (3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építőmérnök
végzettséggel, vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és építőmérnök vagy mélyépítési mérnök vagy
közlekedésépítési mérnök vagy vízellátási mérnök vagy csatornázási mérnök vagy vízgazdálkodási
mérnök végzettséggel) rendelkezik;
M2.b. 1. és 2. RÉSZek vonatkozásában: 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MVÉV” kódú (építményvillamossági szakterület) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak
megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű
végzettséggel és gyakorlati idővel (3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles villamosmérnök
végzettséggel, vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és villamosmérnök végzettséggel) rendelkezik;
M2.c. 1. és 2. RÉSZ vonatkozásában: 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti „MVÉ” kódú (építési szakterület) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez,
kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel
és gyakorlati idővel (3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építőmérnök vagy okleveles
építészmérnök végzettséggel, avagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és építőmérnök vagy
építészmérnök végzettséggel) rendelkezik;
M2.d. 1. és 2. RÉSZ vonatkozásában: 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MVÉG” kódú (építménygépészeti szakterület) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak
megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű
végzettséggel és gyakorlati idővel (3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles gépészmérnök
épületgépészeti szakirány vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány
végzettséggel, avagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és gépészmérnök épületgépészeti szakirányú
végzettséggel) rendelkezik.
Adott RÉSZen belül a szakemberek között átfedés megengedett, amennyiben egy szakember a fenti
pontokban előírt több követelménynek is megfelel, de részenként legalább 2 szakember bemutatása
kötelező. Egy szakember csak egy Rész vonatkozásában vehető figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mellékköt. (minden RÉSZben) (ár = teljes szerződéses nettó ár):
Jótállás: min.24 hó (értékelésre kerül, ld: II.2.5) pont)
Késedelmi kötbér: ár 1%-a/nap, max. 20%
Meghiúsulási kötbér: ár 25%-a
Teljesítési bizt.: ár 5%-a (Kbt.134.§(2) bek.)
Jólteljesítési bizt.: ár 5%-a (Kbt.134.§(3) bek.)
Irányadó: Kbt.134.§(4)és(5)és(6) bek. a) pontja.
Részletek a szerződéstervezetben.
Fizetési feltételeket ld.: VI.4.3) pont.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Magyar Közbeszerzési Központ Kft.
(4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 23.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljáráson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében
meghatározott személyek vehetnek részt. A bontási eljárás a Kbt. 68.§ (1), (4) valamint (6)
bekezdésében foglaltak alapján kerül lefolytatásra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:

1. Az ajánlatokat a Kbt. 68.§ (2) bek. alapján írásban, zárt csomagolásban, 1 db. eredeti, papír alapú
és 1 db. egyező elektronikus (másolati) példányban kell benyújtani.
2. Az ajánlatnak aláírt felolvasólapot kell tartalmaznia (Kbt. 66.§(5) bek.).
3. A Kbt. 35. § szerinti közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közötti megállapodást az
ajánlathoz csatolni kell.
4. Folyamatban lévő cégbírósági vált.bej. esetén a 321/2015. Korm.rend. 13.§ irányadó (ellenkező
esetben nemleges nyilatkozat csatolandó).
5. Csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy abban nyilatkozatot tevő cégjegyzésre jogosult
személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által a Ctv. 9.§ szerinti aláírásmintáját. Adott esetben meghatalmazás csatolandó.
6. Irányadó a Kbt. 47.§ (2) bek. Előírás az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő
benyújtása, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál.
7. Irányadó a Kbt. 57.§ (2) bek. (Közbeszerzési dokumentumok (KD) letöltése). A „Regisztrációs
lap” I.3) pont szerinti fax és/vagy e-mail címre megküldendő. Azon gazdasági szereplő minősül
érdeklődőnek, aki a megküldést teljesíti, vagy kiegészítő tájékoztatást kér, vagy előzetes
vitarendezési kérelmet nyújt be.
8. Csatolandó a kitöltött árazatlan költségvetés. (RÉSZENKÉNTI BONTÁSBAN)
9. A IV.2.6) pont szerinti időtartam 60 nap.
10. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) és (4) bek. alapján, a Kbt. 47.§ (2) bek.-re
figyelemmel.
11. A hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint biztosított. Hiánypótlásra lehetőség nincsen, ha a hiánypótlással
az ajánlattevő korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. Az ajánlati biztosíték vonatkozásában
irányadó a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja.
12. Alkalmazásra kerülnek a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. rendelkezései.
13. A III.1.3. M1.-M2.a-d. pontjaiban felsorolt alkalmassági követelmények és igazolási módjuk
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak.
14. Ajánlati biztosíték: A részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Mértéke: 1. RÉSZ: 4.500.000,Ft; 2. Rész: 9.500.000,- Ft.
A befizetés helye (ajánlatkérő számlaszáma): OTP Bank 11744003-15402006
Az ajánlati biztosíték teljesítése a Kbt.54.§ (2) bek. szerinti módok bármelyikén. Kamatot AK nem
fizet. Igazolását az ajánlatba csatolni kell. Részletek a KD-ban.
15. Helyszíni bejárás nincs.
16. A Kbt. 75.§ (2) bek. e) pont valamennyi RÉSZ vonatkozásában alkalmazásra kerül.
17. Projekttársaság: Nem lehetséges és nem követelmény a nyertes ajánlattevő(k) általi gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozása a szerződés teljesítése érdekében.
18. FAKSZ: dr. Bagaméry-Szalay Róbert (OO255).
19. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. irányadó („vagy azzal egyenértékű”)! Az
egyenértékűség igazolása Ajánlattevő kötelezettsége.
20. Csatolandó minden nyilatkozat, igazolás és más dokumentum, melyeket a Kbt. vagy a KD
kötelezően előír.
21. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerinti felelősségbiztosítás mértéke: 1. RÉSZ: min.
15millió Ft/kár és min. 30millió Ft/év; 2. RÉSZ: min. 30millió Ft/kár és min. 60millió Ft/év. Több részre
történő ajánlattétel esetén a fenti értékek összeadódnak.
Ha a megjelölt szerződéskötés időpontjáig nem áll rendelkezésre a felelősségbiztosítás, az a
szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül (Kbt. 131. § (4) bek). Ajánlattevő nyilatkozni köteles,
hogy a szerződéskötés időpontjára az előírt felelősségbiztosítást igazolja.
22. Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy a III.1.3) M2.a-d. pontja szerinti szakemberrel milyen
jogviszonyban áll.
23. További részletek: AF Vl.4.3) 4. pont és KD.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság - Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1.
JOGORVOSLAT: A Kbt.148.§(3) bek. szerint.
2. A III.2.2) PONT SZERINTI INFORMÁCIÓK:
Finanszírozás, fizetési felt. (minden RÉSZben):
Pénznem: HUF. A szerződés egyösszegű, átalányáras. Tartalékkeret nincs. Fedezetet a II.2.13) pont
szerinti projekt biztosítja (utófin.). A tám.int.: 100,000000 %. A finanszírozást projekten kívüli önerő is
biztosítja.
Egy előlegszámla (teljes ellenszolgáltatás 5%-a (Kbt.135.§(7) bek.), öt részszámla és egy végszámla
benyújtható. Irányadó: a Kbt.135.§(1)-(2) bek. Fizetés módja: átutalás, a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek. és a
Kbt.135.§(5)-(6) bek. szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Alvállalkozót igénybevétele esetén a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek. eltérően a Kbt.135.§(3) bek. alapján, a
322/2015.(X.30.) Korm.r. 32/A.§ szerint történik a fizetés.
A „fordított ÁFA” szempontjából az alábbi munkarészek engedélykötelesek: 1. RÉSZ: Út- és
közműépítések; Kútfúrás. 2. RÉSZ: Út- és közműépítések; Kútfúrás; Felvonó építése.
A Ptk. 6:155.§(1) bek. irányadó. Részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmaz.
3. A II.2.5) PONT SZERINTI INFORMÁCIÓK:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100. A módszer(ek) meghatározása, a pontszámok kiosztása:
1. II.2.5) pont Ajánlati ár(nettó HUF) vonatozásában: relatív (fordított arány: előny a kisebb).
2. II.2.5) 2. szempont (jótállás) vonatozásában: relatív (egyenes arány: előny a nagyobb) azzal, hogy
0 érték megajánlása 0 pontot, a +24 hónapot elérő vagy meghaladó megajánlás egységesen 100
pontot kap.
3. II.2.5) 3. szempont (szakmai tapasztalat) vonatozásában:
Az értékelési szempont teljes terjedelmű szövege a II.2.5) 3. pontokban:„3. Az AF III.1.3) M2.c.
pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember magasépítési tárgyú
projektben szerzett szakmai tapasztalata (db)”
abszolút ért. módsz. A 0db=0 pont; 1db=20 pont; 2db=40 pont; 3db=60 pont; 4db=80 pont; 5db vagy
több=100 pont. Ezen értékelési szempontra vonatkozó („0” értéktől nagyobb) megajánlás esetén
nyilatkozatban be kell mutatni a vonatkozó teljesítés kezdő és befejező dátumát (év/hó/nap); és hogy
a teljesítés a kivitelezés teljes időtartamára vonatkozott-e; a szakmai tapasztalattal érintett projekt
rövid bemutatását és betöltött feladatkört. Kizárólag olyan többlet tapasztalat jelölhető meg, melyhez
kapcsolódó teljes teljesítési időszak kívül esik a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M2.c. alkalmassági szempontnak történő megfeleléshez igénybe vett vagy igénybe vételre kerülő
időszakon (azaz pl. a 266/2013.(VII.11.) Korm.r. szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásba
(névjegyzék) vétel napját követően megkezdett és befejezett teljesítések), és a tapasztalat a
kivitelezés teljes időtartamára vonatkozik. Jelölni kell az értékelés alá kerülő szakemberre vonatkozó
nyilatkozatban azt az időszakot, amit a szakember alkalmassága igazolására kíván figyelembe venni
(a két időszak elkülönítése). AK kizárólag az érvényességi küszöb (alkalmassági min követelmény)
feletti többlet tapasztalatot értékeli, a felolvasólapon ezt az értéket kell rögzíteni. Ha AT alkalmasság
körébe több szakembert jelöl meg, úgy nyilatkozzon, hogy mely szakembert kívánja értékelési
szempont tekintetében figyelembe venni (max.1fő).
4. A VI.3) PONT FOLYTATÁSA:
24. Csatolandó a 322/2015.(X. 30.) Korm.r. 24.§(1) bek. alapján (SZAKMAI AJÁNLAT):
- árazatlan költségvetés kitöltve és cégszerűen aláírva (XLS verzióban is csatolni kell); és
- nyilatkozat, hogy a tárgyi munkákat a KD alapján elvégzi. Ismertetni köteles a KD előírásaitól
esetlegesen eltérő (de azzal egyenértékű) műszaki tartalmakat. Az egyenértékűséget igazolnia kell
(321/2015.(X.30.) Korm.r. 46.§(6) bek.).

- a III.1.3) M2.c. pont alapján megajánlott szakember szakmai nyilatkozata (önéletrajz) („0” értéket
meghaladó megajánlás esetén), amelyből az értékelési szempont szerinti teljesítés megállapítható
(projekt ismertetése, teljesítés helye, betöltött pozíció).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság - Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (6379/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mester Enikő
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: www.kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Mester Enikő
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Mester Eniko
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés az Indiaház és Madárröpde létesítéséhez a Nyíregyházi Állatpark területén
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az ép. beruházás szakszerű kivitelezéséhez, és a kivitelező közbesz. elj.-ban történő kiválasztásához
szükséges, műszakilag megalapozott, a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelő
részletezettségű szakmai és szaktervezői munkarészeket tartalmazó engedélyes és kiviteli
tervdokumentációt (továbbiakban: tervdokumentáció), az esetlegesen felmerülő, szükséges szakhatósági
építési, létesítési engedélyek megszerzésével együtt.
Elkészítendő dokumentációk:
- Feladat a teljes engedélyes terv és engedélyezési dok., illetve jogerős építési engedély és a kiviteli tervek
elkészítése; Megrendelő részére 4 pld papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 pld elektronikusan,
szerk. formátumban is.
- árazott- és árazatlan munkanemenkénti tételes költségvetés
- Az engedélyeztetés során szükséges engedélyek; szakhatóság részére 2 pldban, plusz a Megrendelő
részére 1 pld papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 pld elektronikusan
Tervezői művezetői feladatok
- Tervezői művezetés 20 munkanap
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés az Indiaház és Madárröpde létesítéséhez a Nyíregyházi Állatpark területén
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyházi Állatpark 4431 Nyíregyháza Sóstói út,
Nyíregyházi Állatpark 15010/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Feladat, a közbeszerzési dokumentumokban szereplő programterv alapján teljes engedélyes terv és
engedélyezési dokumentáció, illetve jogerős építési engedély és a kiviteli tervek elkészítése.
Tervező feladata beszerezni az engedélyeket és az azokhoz szükséges szakhatósági és közműgazda
hozzájárulásokat is.
A felmerülő valamennyi, a tervdokumentáció elkészítésével összefüggő költség a Tervezőt terheli, a hatósági
díjak megfizetése Megrendelő költsége.
Tervezői feladat része továbbá a kivitelezés tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás során felmerülő
ajánlattevői kérdésekre történő válaszadás, valamint a tervek alapján történő kivitelezés során Kivitelező
részéről felmerülő kérdésekre történő válaszadás, indokolt esetben a Tervező hibájából a terv esetleges
hiányossága, vagy hibája miatt a kivitelezés során fellépő problémák esetében történő tervpontosítás,
tervmagyarázat, helyszíni egyeztetés keretében, kizárólag a tervező részéről a garanciális, szavatossági
körben esetlegesen felmerülő kötelezettséget, illetve a terv hibájából adódó tervmódosítások elkészítése,
továbbá a kivitelezés teljesítését lezáró műszaki átadás-átvételi eljáráson való hivatalos részvétel.
Feladat továbbá a tervezői művezetés.
A kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei különösen, de nem kizárólagosan:
1.Építészeti munkarész és szakági kiviteli terv készítése
2. Tartószerkezeti munkarész
3.Tereprendezési munkarész és kiviteli terv készítése
4.Épületgépészeti munkarész és szakági kiviteli terv készítése
5.Épületvillamossági munkarész és szakági kiviteli terv készítése
6.Gyengeáramú munkarész és hálózat telepítési terv készítése
7. Tűzjelző hálózati munkarész
8. Közmű munkarész
9. Út és térburkolat munkarész
10. Víztechnológiai munkarész
11. Környezetrendezési munkarész
12. Geodéziai felmérési munkarész
13. Talajmechanikai munkarész
14.Üzemelés-biztonsági munkarész készítése
15 .Munkabiztonsági és egészségvédelmi terv készítése
16. Statikai munkarész
17. Útépítési munkarész
18. Közvilágítási munkarész
19. Kertészeti, az akadálymentesítési munkarész

20. Állattartás technológiai tervek.
Az India ház becsült alapterülete 650m2, a madárröpde és a hozzá kacsolódó madárház összterülete
3400m2, a raktár alapterülete 450m2, a nagymacska kifutó és ház összterülete 800m2; a tervezői leírás
alapján összesítve kb. 4100 m2 az épület teljes hasznos alapterülete, a telek területe 236223 m2.
Az India ház tartalmaz egy mangrove öblöt, ami egy sósvizű akvárium, legalább 100m2 alapterülettel,
változó vízmélységgel, a mangrove biotop növényeit és halait - közte a szirt cápát - mutatja
Az Állatkert látogatottsága: kb. 480.000 Fő/év
Az új épületnek szoros összhangban kell külalakjában, és funkciójában illeszkednie a Zöld Piramishoz;
illetve, figyelembe kell venni a tervezés során, hogy az épület egyik közvetlen szomszédja tehát a Zöld
Piramis, a másik pedig a leendő Jégkorszak, interaktív állatbemutató.
Elkészítendő dokumentációk a II.1.4. pontban leírtak szerint.
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az
ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai
gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) 1,25
2 Az M3) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további
max. 36 hónap) 1,25
3 Az M4) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további
max. 36 hónap) 1,25
4 Az M5) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további
max. 36 hónap) 1,25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: Nettó ajánlati ár- 5
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00001,Indiaház és Madárröpde
létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén
II.2.14) További információ:
Részekre bontás nem indokolt. Kbt. 61.§ (4) bek. szerint végzett vizsgálat alapján a beszerzés tárgyát
képező szolg. esetében gazd. és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen több szerz. megkötése. folyt: VI.4.3
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az elj.-ban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.
Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1.§ (1) bekezdése, és a 3. §
(1)-(3) alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem
tartozik a Kbt. 62.§ (1)és (2) bekezdésének hatálya alá.
Közös Ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmassági
igazolásában résztvevő szervezeteknek is külön EEKD-t kell benyújtania.
Ak a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az AT-k
rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó EEKD mintáját.
Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm.r. 8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Korm.r. 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén
az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 74.§ (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be.
A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárásesetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatot a KKD 2. mell. 8. minta 14. pontja
szerinti kell benyújtani.
AT a 322/2015.(X.30.) Korm.r.8.§(1) bekezdése alapján szerepeljen az építési beruházáshoz
kapcsolódó tervezői szolgáltatás szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékben, ill. a
nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplő a letelepedés szerinti ország nyilv.-ban vagy rendelkezzen a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal.
Igazolás: A hazai gazdasági szereplők a tervezői jogosultság meglétét az építési beruházáshoz
kapcsolódó tervezői szolgáltatás szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében
szereplés igazolásával, a nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplők pedig a letelepedésük szerinti
ország nyilv.-ban szerepléssel, vagy a letelepedésük szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagság fennállásával biztosítják.
AT alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás szerint
illetékes országos szakmai kamara névjegyzékben, illetve a nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplő
a letelepedés szerinti ország nyilv.-ban vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65.
§ (1) bekezdés a) pontjára - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés a) pontja alapján
rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozattal az alábbi
tartalommal:
- a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i);
- mióta vezeti az Ajánlattevő számláját;
- számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon)
belül volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.
Attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott
fogalmat érti.
Igazolás: A Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II.
Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban:
EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a
gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész alfa szakaszát kell
kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az Ajánlatkérő Ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági
követelmények tekintetében az alábbi igazolás benyújtására:
Valamennyi számlavezető - pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i);
- mióta vezeti az ajánlattevő számláját;
- számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon)
belül volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.
Attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az
esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági
minimumkövetelmény alátámasztására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm.r. 19. § (7) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a
Kbt. 65.§ (6) - (8) és (11) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AT alkalmatlan, ha valamely számlavezető pénzügyi
intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy
éven (12 hónapon) belül volt bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó időtartamú
sorbaállítás.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) AT a 321/2015.Korm.r.21.§(3) a)
alapján ismertetesse a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben, szerződésszerűen teljesített
tervezési szolgáltatásra vonatkozó legjelentősebb szolgáltatásait. AK a 321/2015. Korm. r. 21. § 3a)
bekezdésében foglaltak alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül
megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A ref. mennyiség több szerződésből is összetevődhet.
AK hivatkozik a Korm. r. 21/A. § és 22. §-ára.
AT a Korm.r.21.§(3) b) alapján rendelkezzen az alábbi végzettséggel vagy képzettséggel, szakmai
tapasztalattal rendelkező személlyel, akit a teljesítésbe be kíván vonni (M2-M5):
M2) 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. r. 1. melléklet I.2 rész építészeti tervezési („É”) jogosultság
megszerzéséhez szükséges, okl. építészmérnökként 2 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati
idővel és okl. építészmérnöki vagy az ezzel egyenértékű szakképzettségű végzettséggel rendelkező
szakember.
M3) 1 fő a 266/2013 Korm. rendelet 1. melléklet I.2 rész építmények gépészeti tervezési („G”)
jogosultság megszerzéséhez szükséges
a) okl. gépészmérnök épületgépész szakirányú 3év, vagy
b) okl energetikai mk. épületgépész szakirányú 3év, vagy
c) okl. létesítménymérnök épületgépész szakirányú 3év, vagy
d) gépészmérnök épületgépészeti szakirányú 5év, vagy
e) épületgépész mérnökként 5év

szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. gépészmérnök épületgépész szakirányú
vagy okl. energetikai mk. épületgépész szakirányú vagy okl. létesítménymérnök épületgépész
szakirányú vagy gépészmérnök épületgépészeti szakirányú vagy épületgépész mérnöki vagy az
ezzel egyenértékű szakképzettségű végzettséggel rendelkező szakember.
M4) 1 fő a 266/2013 Korm. r. 1. melléklet I.2 rész „Építményvillamossági tervezési szakterület” („V”)
jogosultság megszerzéséhez szükséges
a) okl. villamosmérnökként, 3év vagy
b) villamosmérnökként épületvillamossági szakirány, 5év
szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. villamosmérnök vagy villamosmérnök
épületvillamossági szakirányú végzettséggel vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel
rendelkező szakember.
M5) 1 fő a 266/2013 (VII. 11) Korm. rendelet 1. melléklet I. 2. rész „Tartószerkezeti tervezési
szakterület” („T”) jogosultság megszerzéséhez szükséges okl. szerkezet-építő mérnökként 5 év
szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
A 4 terület (M2-M5) vonatkozásában egy személy több pozícióra nem jelölhető meg.
Igazolás M1-M5:
A Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének
megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által
meghatározott alk. követelményeknek. AK a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a
gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész alfa szakaszát kell
kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdések alapján utólagosan, de az elj. eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az AK AT(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alk.
követelmények (M1-M5) tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:
M1) szerinti alkalmassági köv. vonatkozásában: a szolg. tárgya, a szolg. mennyisége, szerződéskötő
másik fél megnevezése, a telj.ideje év/hó/napban (kezdő és befejező időpontját), nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK hivatkozik a Korm.r. 22.§ (1) bek.-ére.
M2)-M5) szerinti, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember ismertetése, szakmai önéletrajza
(KKD 10.sz. minta), rendelkezésre állási nyilatkozata, végzettséget vagy képzettséget igazoló
dokumentumok egyszerű másolata.
AK hivatkozik a Kbt.65.§(6)-(7),(9) és (11), 140.§(9) és a Korm.r. 22.§-ra és 24.§(1) bek is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónap) szerződésszerűen teljesített
de legfeljebb kilenc éven (108 hó) belül megkezdett
- legalább 1 db vadállat tartó helyeket is magában foglaló magasépítési létesítmény engedélyezési
és kivitelezési tervdokumentációjának az elkészítése.
- legalább 1 db. édesvízi vagy legalább 1 db. sós vizű állattartás céljára szolgáló min. 75 nm
alapterületű medence kialakításának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának az
elkészítése.
- legalább 1 db min. 3.000 m2 alapterületű épület kialakításának engedélyezési és kivitelezési
tervdokumentációjának az elkészítése.
- legalább 1 db. madarak befogadására alkalmaz röpde engedélyezési és/vagy kivitelezési
tervdokumentációjának az elkészítése.
M2) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11) Korm. rendelet 1.
melléklet I. 2. rész Építészeti tervezési terület („É”) jogosultság megszerzéséhez szükséges okl.
építészmérnökként 2 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. építészmérnöki vagy
az ezzel egyenértékű szakképzettségű végzettséggel rendelkező szakemberrel.
M3) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11) Korm. rendelet 1.
melléklet I. 2. rész, „Építmények gépészeti tervezési szakterület” („G”) tervezési jogosultság
megszerzéséhez szükséges,
a) okl. gépészmérnök épületgépész szakirány 3 év, vagy
b) okl. energetikai mérnök épületgépész szakirány 3 év, vagy
c) okl. létesítménymérnök épületgépész szakirány 3 év, vagy
d) gépészmérnök épületgépészeti szakirány 5 év, vagy
e) épületgépész mérnökként 5 év
szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. gépészmérnök épületgépész szakirány
vagy okl. energetikai mérnök épületgépész szakirány, vagy okl. létesítménymérnök épületgépész
szakirány, vagy gépészmérnök épületgépészeti szakirány, vagy épületgépész mérnöki vagy az ezzel
egyenértékű szakképzettségű végzettséggel rendelkező szakemberrel.

M4) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11) Korm. rendelet 1.
melléklet I. 2. rész „Építményvillamossági tervezési szakterület” („V)” jogosultság megszerzéséhez
szükséges, okl. villamosmérnökként 3 év, vagy villamosmérnökként épületvillamosság szakirány
5 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. villamosmérnök vagy villamosmérnök
épületvillamosság szakirány vagy az ezzel egyenértékű szakképzettségű végzettséggel rendelkező
szakemberrel.
M5) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11) Korm. rendelet
1. melléklet I. 2. rész „Tartószerkezeti tervezési szakterület” („T”) jogosultság megszerzéséhez
szükséges okl. szerkezet-építő mérnökként 5 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel
rendelkező szakemberrel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az épített
környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), az építőipari
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. valamint az építésügyi és az
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés utófinanszírozású.
A támogatás intenzitása: 100,000000 %.
Ajánlatkérő előleg igénybevételének lehetőségét nem biztosítja.
Részszámla benyújtására Ajánlatkérő lehetőséget biztosít: A feladat elszámolása 2 rész és egy
végszámlával történik.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési - és kötbérfeltételeket a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott Tervezési szerződéstervezet tartalmazza.
A késedelmi kötbér naptári naponként kerül felszámolásra.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére, az
adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvényre.
Késedelmi kamat a Ptk. 6:155. §-ban foglalt rendelkezések szerint.
A végszámla összege a nyertes ajánlat szerint.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos
jogszabályoknak megfelelően kerül sor.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Polgármesteri Kabinet, 113. iroda.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti
személyek vehetnek részt. A bontáson történő részvétel esetén a képviseleti jogosultságot igazolni
kell. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdéseire.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a. Ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza.
b. A Korm.r. 30.§ (4) értelmében AK a P1), M1)-M5) pontok szerinti alk.feltételeket a minősített AT
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
c. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés
teljesítéséhez.
d. A KD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhetők a http://
kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu weboldalon. A KKD a Kbt.57.§(2) bekezdése alapján ajánlatonként
legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie
az ajánlattételi határidő lejártáig.
e. AK a Kbt. 77.§ (1) bekezdésre tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg: Ajánlat
összpontszámát a részszempontok pontszámainak súlyszámokkal megszorzott értékek összege
adja. Bírálat során a maximálisan adható összpontszám 100 pont.
Ajánlati ár:
- Ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 0-10.
- Ajánlati ár esetében AK a Felolvasólapon szereplő nettó árat értékeli.

- Legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. A többi ajánlat pontszámát
fordított arányosítás módszerével számítja AK.
M2)-M5) műszaki szakmai alk. megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal és végzettséggel
vagy képzettséggel rendelkező szakember többlet szakmai gyakorlati ideje:
- Ajánlati elem legkedvezőbb szintjére (36 hónap) és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt
maximális (10) pontot ad.
- Ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa: 0-10.
- Ajánlatkérő a Felolvasólapon szereplő szakmai többlet gyakorlati időt értékeli. Az ajánlat
pontszámát egyenes arányosítás módszerével számítja AK.
- Egy értékelési alszempont tekintetében csak egy fő szakember jelölhető meg.
- Ajánlat legkedvezőtlenebb szintje 0 hónap melynek megajánlását ajánlatkérő 0 ponttal értékeli.
- Ajánlatkérő szakmai ajánlat keretében az M2-M5) pontban bemutatott szakembereket kívánja
értékelni.
f. AK hiv. a Kbt. 47.§ (2) bek.
g. A IV.2.6.) pontban megadott ajánlati kötöttség vonatkozásában AK 2 hónap alatt 60 naptári napot
ért.
h. FAKSZ adatai: Dr. Kovács Előd (00645)
i. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
j. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
1. késedelmi kötbér:
- a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó tervezési díjának 1%-a/naptári nap,
- maximális mértéke a késedelemmel érintett szolg. nettó tervezési díjának 20%-a.
2. meghiúsulási kötbér:
- alapja a tervezési díj nettó értéke, mértéke annak 20%-a.
k. AT nyújtsa be:
1. ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alk. igazolásában résztvevő gazd. szereplő
írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos
által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.
2. nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek értékelési részszempontok szerint
megajánlott többlet szakmai gyakorlati idejének alátámasztására. (KD 1/A melléklet)
3.a KD 2. melléklet szerinti nyilatkozatokat, kivéve a 5., 8-11. számú nyilatkozatokat, amelyeket csak
a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtani.
l. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
m. AT-nek nyertessége esetén érvényes, tervezői hibákból fakadó tervezésre vonatkozóan 1000000
Ft/káresemény, és 5000000 Ft/kárév biztosítási összegig terjedő tervezői felelősségbiztosít. szerz.
kell kötnie, vagy meglévő biztosítását a szerz. tárgyára, a fenti összegig ki kell terjesztenie, melyet a
szerződéskötés időpontjában be kell mutatni.
n. Helyszíni bejárás időpontja: 2018. május 3. 13:00 óra. Helyszín: Az Állatkert főbejárata előtt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § -a
szerint.
Folytatás a II.2.14.) További információ pontból:
A Nyíregyházi Állatpark 35 hektáron terül el, egységes arculattal rendelkező, egységes szakmai
elvek alapján épülő, az egyes állatbemutatók és állatházak szoros korrelációjában működő egység.
Ugyan, ez a 35 hektár több helyrajzi számból áll össze, de a projektben szereplő elemek, még
ha távol is esnek egymástól, egy helyrajzi számon vannak. A tervezés folyamán nagyon fontos,
mivel Európa egyik vezető állatkertjéről van szó, hogy lehetőleg egységes építészeti stílus mentén
történjenek a fejlesztések
A beszerzés tárgyát képező egyes feladatok több részből állnak, de az egyes munkafolyamatokat
eredményesen és hatékonyan csak összehangoltan lehet elvégezni; műszaki és gazdaságossági
szempontból ezen munkákat egy cégnek kell összehangolva elvégeznie.
Az állatkerti állatházak tervezésére nagyon szigorú és szabott irányelveket állapít meg az Európában
működő szakmai szervezet, melynek tagja a Nyíregyházi Állatpark is, ezeket figyelembe kell venni
a tervezés során, és egy tervező, vagy tervezőiroda a park több részén megvalósuló állatházakat
sokkal jobban össze tudja hangolni, és a szakmai felkészítést az Állatpark részéről is sokkal
hatékonyabban lehet egy kiválasztott csapattal lefolytatni.
Az egyes részfeladatok különböző szolgáltatók által történő ellátása munkaszervezési szempontból
gazdaságosan és jó minőségben nem elvégezhető, továbbá a részajánlattétel biztosítása nem
összeegyeztethető a gazdasági ésszerűséggel.
Részajánlattétel esetén ajánlatkérő nem tudná megfelelően összehangolni az egyes feladatokat
végző cégek tevékenységét sem időben, sem szakmailag. Emellett ajánlatkérő számára aránytalanul
nagy terhet jelentene az egyes szolgáltatások több cég közötti koordinációja, szakmai és pénzügyi
adminisztrációja. Ajánlatkérő a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva nem
biztosítja a részekre történő ajánlattételt.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Oktatási Hivatal (6076/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Oktatási Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK05846
Postai cím: Szalay utca 10-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.; dr. Zsinka-Tóth Beáta
Telefon: +36 12251229
E-mail: zsinka.bea@oeszy.hu
Fax: +36 12251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oktatas.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.oktatas.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: www.oeszy.hu/eljarasok.html (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Feszty Árpád utca 4. V/18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Zsinka-Tóth Beáta
Telefon: +36 12251229
E-mail: zsinka.bea@oeszy.hu
Fax: +36 12251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oktatas.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.oktatas.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Feszty Árpád utca 4. V/18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Zsinka-Tóth Beáta
Telefon: +36 12251229
E-mail: zsinka.bea@oeszy.hu
Fax: +36 12251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oktatas.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.oktatas.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Komplex ifjúsági programszolgáltatás beszerzése az Oktatási Hivatal
EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú projektje keretében - 6 részben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretszerződés komplex ifjúsági programszolgáltatás beszerzésére az Oktatási Hivatal
EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú projektje keretében - 6 részben.
Programszolgáltatás 6-18 éves korosztály számára történik valamennyi részben.
Folyt. VI.3)
25. AT az ajánlat benyújtásával tudomásul veszi, hogy AK-nek kiemelt érdeke fűződik a környezettudatos
szempontok érvényesítéséhez, és vállalja, hogy szerződés teljesítése során a fenti szempont maximális
figyelembevételével jár.
Nyertes AT-nek rendelkeznie kell legalább egy darab a munkavégzéshez szükséges energiatakarékos
eszközzel, vagy világítással, vagy egyéb természeti erőforrások megőrzését célzó eszközzel a szerződés
teljesítése során.
26. A tárgyi közbesz. eljárás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet ellenőrzés hatálya alá tartozik, így a Kbt. 81.
§ (11) bek. szerinti külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra, ami
indokolja az ajánlati kötöttség 60 napban történő meghatározását.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Komplex ifjúsági programszolgáltatás beszerzése az Oktatási Hivatal
EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú projektje keretében” - 1. rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

80000000-4

További tárgyak:

80310000-0
80340000-9
80540000-1
79952000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: A projektbe bevont köznevelési intézmények
feladatellátási helyeinek településeit, azaz a programok tervezett helyszíneit a Műszaki specifikáció
tartalmazza. Folyt.: II.2.4) pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzés tárgya:
„Komplex ifjúsági programszolgáltatás beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító
számú projektje keretében” - 1. rész
A Projekt megvalósításába bevont, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tanulócsoportjai
részére tanórán kívüli programok teljeskörű megszervezése, lebonyolítása intézményi helyszínen az alábbi
témakörökben:
• Környezeti nevelési program
A közbeszerzési eljárás 1 részének eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés keretösszege:
nettó 17.550.000 +ÁFA, azaz bruttó 22.288.500,- Ft. Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt dönthet
úgy, hogy a keretösszeget +20%-kal megemeli és erről írásban tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt a
szerződésben foglaltak szerint. Ebben az esetben a keretszerződés terhére legfeljebb nettó 21.060.000
Ft,azaz bruttó 26.746.200 Ft értékben kerül sor eseti megrendelés lehívására. Felek rögzítik, hogy a 20%-kal
történő keretösszeg emelést a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosításnak tekintenek.
Az opcióval növelt összeg erejéig Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles eseti megrendelők kiadására.
Ajánlattevőnek ajánlatának részeként Szakmai programot kell benyújtania. Ajánlattevő legalább egy darab 4
tanóra időtartamú program megvalósítására köteles ajánlatot tenni.
A Szakmai programnak tartalmaznia kell a programok részletes bemutatását az alábbi követelményeknek
megfelelően:
1. Téma
2. A program megnevezése
3. Érintett korcsoport
4. A program rövid leírása (cél, módszer, tartalom)
5. A program megvalósítóinak (előadók, foglalkozásvezetők, animátorok stb.) és a szükséges kellékeknek
(interaktivitást segítő eszközök, anyagok, stb.) a bemutatása
6. A program időigénye, a foglalkozások formája
7. A program helyszükséglete

A Szakmai program sablonját a Műszaki specifikáció 1. sz. melléklete, a Szakmai program értékelési
rendszerét pedig a Műszaki specifikáció 9. pontja tartalmazza.
Fenti keretösszegből Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt minimum 30 programot tervez megvalósítani.
Az Ajánlatkérő a bevont intézményekben végzett igényfelmérés alapján állítja össze, hogy melyik
témakörben ténylegesen hány program valósul meg.
Annak kiválasztása, hogy Ajánlattevő kínálatából melyik köznevelési intézménybe melyik program kerül,
Ajánlatkérő feladata, az Ajánlatkérő által kijelölt helyszíneken a programok előkészítése, megszervezése
és teljes körű lebonyolítása Ajánlattevő felelőssége. Így Ajánlattevő biztosítja a programokhoz a
megvalósítókat (előadók, foglalkozásvezetők, animátorok, stb.) és a megvalósításhoz szükséges kellékeket
(az interaktivitást segítő eszközöket, az anyagokat stb.).
További részletezést a közbeszerzési dokumentumok részeként a műszaki leírás tartalmaz.
Programszolgáltatás 6-18 éves korosztály számára történik valamennyi részben.
II.2.3) A teljesítés helye: A Projekt megvalósításába bevont, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett
intézmények tanulócsoportjai részére tanórán kívüli programok teljeskörű megszervezése, lebonyolítása
intézményi helyszínen az alábbi témakörökben:
• Környezeti nevelési program
Folyt. II.2.7) A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Amennyiben a Támogató döntése alapján a projekt fizikai befejezésének dátuma módosul, úgy a szerződés
időtartama a projekt fizikai befejezésének módosított dátumáig, illetve a keretösszeg kimerüléséig
meghosszabbodik. Ajánlatkérő tehát a még rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a módosított záró
időpontig rendelheti meg a szerződés tárgyát, a szolgáltatásokat, illetve a nyertes ajánlattevő ezen
módosított záró időpontig köteles a szolgáltatások teljesítésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szakmai program 30
2 3. M.2. alkalmassági feltételek igazolásában megjelölt szakemberek közül egy (1) fő szakember
többlet tapasztalata. (hónapokban megadva, Min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama a
szerződéskötés napjától a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásáig, de legkésőbb a projekt
fizikai befejezésének időpontjáig tart, ami jelenleg 2020.09.30. napja.
A projekt fizikai befejezésének dátuma tervezett dátum, amelyet a projekt Támogatási Szerződése
rögzít.
Folyt.:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a keretösszegtől +20%-ban eltérhet a II.2.4. pontban leírtak szerint.
Folyt. III.1.1)

A Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kapacitást nyújtó
szervezetek, valamint a közös ajánlattevők az egységes európai közbeszerzési formanyomtatványt
külön-külön kötelesek benyújtani.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig
a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ajánlatkérő köteles
kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban
alkalmazandó kizáró ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő Kbtben és a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles elvégezni.
A kizáró okok vonatkozásában megkövetelt igazolási módok a közbeszerzési dokumentumokban
kerülnek részletesen kifejtésre a karakterkorlát miatt.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlathoz köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
Folyt. VI.3)
A 6. részben:
a) Kidolgozott 4 tanóra időtartamú programok száma (Szempont értékelése: 1 db 4 tanóra
időtartamú program kidolgozása kötelező, azaz érvényességi feltétel. A kötelező minimum program
kidolgozására ajánlattevő 0 pontot kap; minden további 4 tanóra időtartamú program további 8 pont
(programonként), Ajánlatkérő a kötelezően előírt, bemutatandó 1 darab programon felül maximum
további 4 programot értékel, azaz maximum 32 pont osztható ki
Szempont alátámasztása: kidolgozott programelem a szakmai programban.
b) Program végrehajtásába bevont szakemberek száma 4 órás interaktív gyakorlati foglalkozás
esetén. 2 fő végrehajtásba bevont szakember (kötelező minimum) bemutatása kötelező, elmaradása
az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után: 0 pont jár érte; további 1 fő bemutatását értékeli
Ajánlatkérő, azaz további 8 pont kapható, maximum 8 pont.)
Szempont alátámasztása: bevont szakember önéletrajza, végzettséget igazoló dokumentum
c) Program kidolgozásába (a szakmai programot az azt kidolgozónak aláírásával hitelesíteni
szükséges) és végrehajtásába bevont kiemelt elismertségű szakemberek száma. (Szempont
értékelése: állami vagy országos hatáskörű szervezet által adományozott díjjal, kitüntetéssel,
elismeréssel vagy címmel rendelkező személy, vagy doktori képzésben szerezhető oklevél által
tanúsított tudományos fokozattal rendelkező szakember, 10 pont /fő, maximum 30 pont. Amennyiben
ajánlattevő nem mutat be ilyen szakembert, úgy az ajánlat érvénytelenségét nem eredményezi,
azonban 0 pontot kap érte.
Szempont alátámasztása: bevont szakember önéletrajza, adományozó szervezet neve, díj,
kitüntetés, elismerés vagy cím adományozását alátámasztó dokumentum/végzettséget igazoló
dokumentum, a kiemelt elismertségű szakember által aláírt szakmai program és rendelkezésre állási
nyilatkozat.
Ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont tekintetében valamennyi részben azt értékeli, hogy
ajánlattevő az ajánlati felhívás M.2. alkalmassági feltétel szerinti szakembernek hány hónap
többlettapasztalata van az előírt 3 éves (36 hónap) szakmai tapasztalaton felül (hónapokban
megadva, minimum 0 hónap maximum 36 hónap).
A 3. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel
meghatározza, hogy a 36 hónap szakmai tapasztalatot a 3. értékelési résszempont legkedvezőbb
szintjének minősíti. Az ennél kedvezőbb vállalásokra ajánlattevő többletpontra nem jogosult, és a
ponthatár felső határával azonos számú pontot kap.
Folyt.: 2. rész II.2.11) pontban
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: : EFOP-3.1.5-16-2016-00001 Projekt címe: „A tanulói
lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása”
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, a felhívás II.1.7) pontban feltüntetett kezdő időpont a hirdetmény
feladhatósága érdekében került megjelölésre, a szerződés időtartama a szerződés hatálybalépésétől
kezdődik.

Ajánlatkérő az ár mint értékelési szempont esetében az összesített nettó ajánlati árat (ami képzett ár)
értékeli.
II.2.1)
Elnevezés: „Komplex ifjúsági programszolgáltatás beszerzése az Oktatási Hivatal
EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú projektje keretében” - 2. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

80000000-4

További tárgyak:

80310000-0
80340000-9
79952000-2
80320000-3
80561000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: A projektbe bevont köznevelési intézmények
feladatellátási helyeinek településeit, azaz a programok tervezett helyszíneit a Műszaki specifikáció
tartalmazza.
Folyt.: II.2.4) pontban
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Komplex ifjúsági programszolgáltatás beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító
számú projektje keretében” - 2. rész
A Projekt megvalósításába bevont, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tanulócsoportjai
részére tanórán kívüli programok teljeskörű megszervezése, lebonyolítása intézményi helyszínen az alábbi
témakörökben:
• Egészségnevelési program
A közbeszerzési eljárás 2. részének eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés keretösszege:
nettó 18.900.000 +ÁFA, azaz bruttó 24.003.000,- Ft. Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt dönthet
úgy, hogy a keretösszeget +20%-kal megemeli és erről írásban tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt a
szerződésben foglaltak szerint Ebben az esetben a keretszerződés terhére legfeljebb nettó 22.680.000
Ft ,azaz bruttó 28.803.600 Ft értékben kerül sor eseti megrendelés lehívására. Felek rögzítik, hogy a 20%kal történő keretösszeg emelést a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosításnak
tekintenek Az opcióval növelt összeg erejéig AK jogosult, de nem köteles eseti megrendelők kiadására.
AT-nek ajánlatának részeként Szakmai programot kell benyújtania. AT legalább egy darab 4 tanóra
időtartamú program megvalósítására köteles ajánlatot tenni.
A Szakmai programnak tartalmaznia kell a programok részletes bemutatását az alábbi követelményeknek
megfelelően:
1. Téma
2. A program megnevezése
3. Érintett korcsoport
4. A program rövid leírása (cél, módszer, tartalom)
5. A program megvalósítóinak (előadók, foglalkozásvezetők, animátorok stb.) és a szükséges kellékeknek
(interaktivitást segítő eszközök, anyagok, stb.) a bemutatása
6. A program időigénye, a foglalkozások formája
7. A program helyszükséglete
A Szakmai program sablonját a Műszaki specifikáció 1. sz. melléklete, a Szakmai program értékelési
rendszerét a Műszaki specifikáció 9. pontja tartalmazza.
Fenti keretösszegből AK a szerződés időtartama alatt minimum 30 programot tervez megvalósítani.
Az AK a bevont intézményekben végzett igényfelmérés alapján állítja össze, hogy a témakörben
ténylegesen hány program valósul meg.
Annak kiválasztása, hogy melyik köznevelési intézménybe Ajánlattevő kínálatából melyik program kerül,
AK feladata, a programok megszervezése és megvalósítása Ajánlattevő felelőssége. Így AT biztosítja a
programokhoz a megvalósítókat (előadók, foglalkozásvezetők, animátorok, stb.) és a megvalósításhoz
szükséges kellékeket (az interaktivitást segítő eszközöket, az anyagokat stb.). További részletezést a
közbeszerzési dokumentumok részeként a műszaki leírás tartalmaz.
Programszolgáltatás 6-18 éves korosztály számára történik valamennyi részben.
Folyt. II.2.3)

A Projekt megvalósításába bevont, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tanulócsoportjai
részére tanórán kívüli programok teljeskörű megszervezése, lebonyolítása intézményi helyszínen az alábbi
témakörökben:
• Egészségnevelési program
Folyt. II.2.7)
Amennyiben a Támogató döntése alapján a projekt fizikai befejezésének dátuma módosul, úgy a szerződés
időtartama a projekt fizikai befejezésének módosított dátumáig, illetve a keretösszeg kimerüléséig
meghosszabbodik. AK tehát a még rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a módosított záró időpontig
rendelheti meg a szerződés tárgyát, a szolgáltatásokat, illetve a nyertes ajánlattevő ezen módosított záró
időpontig köteles a szolgáltatások teljesítésére.
Folyt.
Amennyiben AK a teljesítést elismeri, teljesítésigazolást állít ki. A telj. időpontja az AK által a telj.ig-ban
feltüntetett időpont.
Amennyiben AK a teljesítést nem találja megfelelőnek, a Produktum(ok) átadás-átvételétől számított 15 n. b.
korrekciókat, kiegészítéseket kérhet. A visszacsatolás alapján korrigált Produktumo(ka)t a nyertes AT köteles
az AK-nek a korrekció kérésben AK által megjelölt ésszerű HI-ben (min. 5 nap) jóváhagyás végett átadni. A
korrigált Produktumo(ka)t AK az átadás-átvételt követő 15 n. b. elfogadja, vagy jelzi annak hibás teljesítését,
írásbeli kifogásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szakmai program minősége 30
2 3. M.2. alkalmassági feltételek igazolásában megjelölt szakemberek közül egy (1) fő szakember
többlet tapasztalata. (Min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama a
szerződéskötés napjától a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásáig, de legkésőbb a projekt
fizikai befejezésének időpontjáig tart, ami jelenleg 2020.09.30. napja.
A projekt fizikai befejezésének dátuma tervezett dátum, amelyet a projekt Támogatási Szerződése
rögzít.
Folyt.: II.2.4)
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a keretösszegtől +20%-ban eltérhet a II:2.4. pontban rögzítettek
szerint.
Folyt. III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A jelen beszerzés a támogatási szerződés rendelkezései alapján utófinanszírozású. A támogatás
intenzitása 100%.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szerződés időtartama alatt az árváltozásból eredő kockázatot és
szállítói hasznot. Az ajánlati egységár a szerződés időtartama alatt nem emelhető.
A vételár kifizetése utólag történik az alábbi jogszabályok alapján:

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. § (1), (6), (11) és 136.§. (1) - (2)
bekezdése irányadó, valamint
- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése szerint.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során előforduló késedelmes teljesítés, illetve a szerződés
meghiúsulása esetén kötbéreket érvényesít.
Késedelmi kötbér:
Nyertes Ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha neki felróhatóan valamely eseti
megrendelőben rögzített határidőt elmulaszt.
Amennyiben Nyertes Ajánlattevő a feladatokra vonatkozó teljesítési határidő tekintetében
késedelembe esik, úgy Megrendelő jogosult a késedelembe esés időpontjától kezdődően késedelmi
kötbérigénnyel fellépni Vállalkozó irányában. A késedelmi kötbér összege az eseti megrendelés
alapján kiszámított, az adott megrendelésre eső nettó vállalkozói díj 10 %-a/óra, legfeljebb azonban
kétórai tétel. Amennyiben a késedelem meghaladja a 2 (kettő) órát, úgy Megrendelő jogosult az
adott eseti megrendelést azonnali hatállyal írásban felmondani és meghiúsulási kötbért követelni.
2. Meghiúsulási kötbér:
Eseti megrendelésre vonatkozó meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulással érintett eseti
megrendelés nettó ellenértéke, mértéke 30 %.
A szerződés teljesítésének meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés
keretösszegének teljesítéssel még nem fedezett nettó értékének 30 %-a. A szerződés teljesítése
meghiúsul, amennyiben a szerződés időtartama alatt legalább 5 alkalommal hiúsul meg eseti
megrendelés teljesítése vagy a szerződés további teljesítése a Nyertes Ajánlattevőnek felróható
okból ellehetetlenül.
A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.
A részletes szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
Folyt. VI.3) 23. pont
A 3. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel
meghatározza, hogy a 36 hónap szakmai tapasztalatot a 3. értékelési résszempont legkedvezőbb
szintjének minősíti. Az ennél kedvezőbb vállalásokra ajánlattevő többletpontra nem jogosult, és a
ponthatár felső határával azonos számú pontot kap.
Ajánlattevőnek a 3. értékelési részszempont vonatkozásában ajánlatában csatolnia kell az értékelni
kívánt szakember tekintetében:
- nyilatkozatát, hogy mely szakember szakmai tapasztalatát kívánja értékelés alá bevonni.
- az adott szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan
részletezettséggel kell elkészíteni, amelyből az ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani a
szakemberrel kapcsolatban előírt szakmai tapasztalat meglétét;
- az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról (K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) alapján: az
ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
(amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 100.
Folyt.: 3. rész II.2.4) pontban
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.5-16-2016-00001 Projekt címe: „A tanulói
lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása”
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, a felhívás II.1.7) pontban feltüntetett kezdő időpont a hirdetmény
feladhatósága érdekében került megjelölésre, a szerződés időtartama a szerződés hatálybalépésétől
kezdődik.
Ajánlatkérő az ár mint értékelési szempont esetében az összesített nettó ajánlati árat (ami képzett ár)
értékeli.
II.2.1)

Elnevezés: „Komplex ifjúsági programszolgáltatás beszerzése az Oktatási Hivatal
EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú projektje keretében” - 3. rész
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

80000000-4

További tárgyak:

80310000-0
80340000-9
79952000-2
92312100-2
92312200-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: A projektbe bevont köznevelési intézmények
feladatellátási helyeinek településeit, azaz a programok tervezett helyszíneit a Műszaki specifikáció
tartalmazza.
Folyt: II.2.4) pontban
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Komplex ifjúsági programszolgáltatás beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító
számú projektje keretében” - 3. rész
A Projekt megvalósításába bevont, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tanulócsoportjai
részére tanórán kívüli programok teljeskörű megszervezése, lebonyolítása intézményi helyszínen az alábbi
témakörökben:
• Drámapedagógiai program
A közbeszerzési eljárás 3. részének eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés keretösszege:
nettó 14.950.000 +ÁFA, azaz bruttó 18.986.500,- Ft. Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt dönthet
úgy, hogy a keretösszeget +20%-kal megemeli és erről írásban tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt a
szerződésben foglaltak szerint Ebben az esetben a keretszerződés terhére legfeljebb nettó 17.940.000
Ft ,azaz bruttó 22.783.800 Ft értékben kerül sor eseti megrendelés lehívására. Az opcióval növelt összeg
erejéig Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles eseti megrendelők kiadására.
Ajánlattevőnek ajánlatának részeként Szakmai programot kell benyújtania. Ajánlattevő legalább egy darab 4
tanóra időtartamú program megvalósítására köteles ajánlatot tenni.
A Szakmai programnak tartalmaznia kell a témakörhöz kapcsolódóan a programok részletes bemutatását az
alábbi követelményeknek megfelelően:
1. Téma
2. A program megnevezése
3. Érintett korcsoport
4. A program rövid leírása (cél, módszer, tartalom)
5. A program megvalósítóinak (előadók, foglalkozásvezetők, animátorok stb.) és a szükséges kellékeknek
(interaktivitást segítő eszközök, anyagok, stb.) a bemutatása
6. A program időigénye, a foglalkozások formája
7. A program helyszükséglete
A Szakmai program sablonját a Műszaki specifikáció 1. sz. melléklete, a Szakmai program értékelési
rendszerét a Műszaki specifikáció 9. pontja tartalmazza.
Fenti keretösszegből Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a témakörben minimum 30 programot tervez
megvalósítani.
Az Ajánlatkérő a bevont intézményekben végzett igényfelmérés alapján állítja össze, hogy a témakörben
hány program valósul meg a szerződés időtartama alatt.
Annak kiválasztása, hogy melyik köznevelési intézménybe Ajánlattevő kínálatából melyik program
kerül, Ajánlatkérő feladata, a programok megszervezése és megvalósítása Ajánlattevő felelőssége. Így
Ajánlattevő biztosítja a programokhoz a megvalósítókat (előadók, foglalkozásvezetők, animátorok, stb.) és a
megvalósításhoz szükséges kellékeket (az interaktivitást segítő eszközöket, az anyagokat stb.).
További részletezést a közbeszerzési dokumentumok részeként a műszaki leírás tartalmaz.
Programszolgáltatás 6-18 éves korosztály számára történik valamennyi részben.
Folyt. II.2.3) A teljesítés helye:
A Projekt megvalósításába bevont, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tanulócsoportjai
részére tanórán kívüli programok teljeskörű megszervezése, lebonyolítása intézményi helyszínen az alábbi
témakörben:
Drámapedagógiai program

Folyt. II.2.7) A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Amennyiben a Támogató döntése alapján a projekt fizikai befejezésének dátuma módosul, úgy a szerződés
időtartama a projekt fizikai befejezésének módosított dátumáig, illetve a keretösszeg kimerüléséig
meghosszabbodik. Ajánlatkérő tehát a még rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a módosított záró
időpontig rendelheti meg a szerződés tárgyát, a szolgáltatásokat, illetve a nyertes ajánlattevő ezen
módosított záró időpontig köteles a szolgáltatások teljesítésére.
Folyt. VI.3) 23. pont (előzmény: 2. rész II.2.11) pontban)
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. értékelési szempont esetén a fent hivatkozott útmutató 1. sz. mellékletének A.1. b) pont ba) alpontja
szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.
Folyt.: 4. rész II.2.4) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szakmai program minősége 30
2 3. M.2. alkalmassági feltételek igazolásában megjelölt szakemberek közül egy (1) fő szakember
többlet tapasztalata. (Min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama a
szerződéskötés napjától a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásáig, de legkésőbb a projekt
fizikai befejezésének időpontjáig tart, ami jelenleg 2020.09.30. napja.
A projekt fizikai befejezésének dátuma tervezett dátum, amelyet a projekt Támogatási Szerződése
rögzít.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a keretösszegtől +20%-ban eltérhet a II.2.4. pontban foglaltak
alapján.
Folyt. VI.3) További információk:
8. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6) bekezdésére hivatkozással tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a
kiegészítő tájékoztatást nem kívánja konzultáció formájában nyújtani.
9. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
10. Nem rendel el ajánlatkérő újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
11. Ajánlatkérő nem alkalmaz elektronikus árlejtést jelen közbeszerzés esetében.

12. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot arról, hogy Ajánlattevő a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis
vagy középvállalkozásnak minősül-e.
13. Valamennyi időpont/határidő tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti
időpontokat tekinti irányadónak.
14. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási
rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
15. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, azaz - ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik - a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók,
kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló
nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)], továbbá a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozat.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
17. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. § figyelembevételével végzi.
18. Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
44. § (1)-(4) bekezdésére.
19. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve
annak mellékleteit
- ajánlattevőként,
- alvállalkozóként - kizárólag azon alvállalkozók vonatkozásában szükséges benyújtani, akik az
ajánlatban nyilatkozatot írnak alá, vagy
- olyan gazdasági szereplőként, amelynek a kapacitására kíván ajánlattevő az alkalmassági
feltételeknek megfelelni
aláíró érvényes hiteles cégaláírási nyilatkozatának (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának
egyszerű másolati példányát. Cégjegyzésre nem jogosult kötelezettségvállaló(k) esetében az erre
vonatkozó, a megbízott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
írásos meghatalmazást is csatolni szükséges.
20. Az ajánlat részeként benyújtandó valamennyi, a közbeszerzési dokumentumokban előírt
nyilatkozat és dokumentum.
21. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan (eredetiben).
22. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti információkat.
24. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.5-16-2016-00001 Projekt címe: „A tanulói
lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása”
II.2.14) További információ:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, a felhívás II.1.7) pontban feltüntetett kezdő időpont a hirdetmény
feladhatósága érdekében került megjelölésre, a szerződés időtartama a szerződés hatálybalépésétől
kezdődik.
Ajánlatkérő az ár mint értékelési szempont esetében az összesített nettó ajánlati árat (ami képzett ár)
értékeli.
II.2.1)
Elnevezés: „Komplex ifjúsági programszolgáltatás beszerzése az Oktatási Hivatal
EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú projektje keretében” - 4. rész
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

80000000-4

További tárgyak:

80310000-0
80340000-9
79952000-2
92312100-2
92312200-3
92340000-6
92342000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: A projektbe bevont köznevelési intézmények
feladatellátási helyeinek településeit, azaz a programok tervezett helyszíneit a Műszaki specifikáció
tartalmazza. Folyt.: II.2.4) pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Komplex ifjúsági programszolgáltatás beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító
számú projektje keretében” - 4. rész
A Projekt megvalósításába bevont, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tanulócsoportjai
részére tanórán kívüli programok teljeskörű megszervezése, lebonyolítása intézményi helyszínen az alábbi
témakörökben:
• Táncpedagógiai program
A közbeszerzési eljárás 4. részének eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés keretösszege:
nettó 11.500.000 +ÁFA, azaz bruttó 14.605.000,- Ft. Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt dönthet
úgy, hogy a keretösszeget +20%-kal megemeli és erről írásban tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt a
szerződésben foglaltak szerint Ebben az esetben a keretszerződés terhére legfeljebb nettó 13.800.000
Ft, azaz bruttó 17.526.000 Ft értékben kerül sor eseti megrendelés lehívására. Az opcióval növelt összeg
erejéig Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles eseti megrendelők kiadására.
Ajánlattevőnek ajánlatának részeként Szakmai programot kell benyújtania. Ajánlattevő legalább egy darab 4
tanóra időtartamú program megvalósítására köteles ajánlatot tenni.
A Szakmai programnak tartalmaznia kell a témakörhöz kapcsolódóan a programok részletes bemutatását az
alábbi követelményeknek megfelelően:
1. Téma
2. A program megnevezése
3. Érintett korcsoport
4. A program rövid leírása (cél, módszer, tartalom)
5. A program megvalósítóinak (előadók, foglalkozásvezetők, animátorok stb.) és a szükséges kellékeknek
(interaktivitást segítő eszközök, anyagok, stb.) a bemutatása
6. A program időigénye, a foglalkozások formája
7. A program helyszükséglete
A Szakmai program sablonját a Műszaki specifikáció 1. sz. melléklete, a Szakmai program értékelési
rendszerét a Műszaki specifikáció 9. pontja tartalmazza.
Fenti keretösszegből Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a témakörben minimum 30 programot tervez
megvalósítani.
Az Ajánlatkérő a bevont intézményekben végzett igényfelmérés alapján állítja össze, hogy a témakörben
hány program valósul meg a szerződés időtartama alatt.
Annak kiválasztása, hogy melyik köznevelési intézménybe Ajánlattevő kínálatából melyik program
kerül, Ajánlatkérő feladata, a programok megszervezése és megvalósítása Ajánlattevő felelőssége. Így
Ajánlattevő biztosítja a programokhoz a megvalósítókat (előadók, foglalkozásvezetők, animátorok, stb.) és a
megvalósításhoz szükséges kellékeket (az interaktivitást segítő eszközöket, az anyagokat stb.).
További részletezést a közbeszerzési dokumentumok részeként a műszaki leírás tartalmaz.
Programszolgáltatás 6-18 éves korosztály számára tört.
Folyt. II.2.3) A teljesítés helye:
A Projekt megvalósításába bevont, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tanulócsoportjai
részére tanórán kívüli programok teljeskörű megszervezése, lebonyolítása intézményi helyszínen az alábbi
témakörökben:
Táncpedagógiai program
Folyt. II.2.7) A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Amennyiben a Támogató döntése alapján a projekt fizikai befejezésének dátuma módosul, úgy a szerződés
időtartama a projekt fizikai befejezésének módosított dátumáig, illetve a keretösszeg kimerüléséig
meghosszabbodik. Ajánlatkérő tehát a még rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a módosított záró

időpontig rendelheti meg a szerződés tárgyát, a szolgáltatásokat, illetve a nyertes ajánlattevő ezen
módosított záró időpontig köteles a szolgáltatások teljesítésére.
Folyt. VI.3) 23. pont (előzmény: 3. rész II.2.4) pontban)
A 2. értékelés szempont esetén a fent hivatkozott útmutató 1. melléklet A. 1. bb) pontja szerinti egyenes
arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése oly módon, hogy a műszaki specifikáció 3. számú
mellékletét képező értékelő táblázat alapján kapott pontszámok kerülnek arányosításra.
A 3. értékelés szempont esetén a fent hivatkozott útmutató 1. sz. mellékletének A.1. b) pont bb) alpontja
szerinti egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.
Folyt.: 5. rész II.2.4) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szakmai program minősége 30
2 3. M.2. alkalmassági feltételek igazolásában megjelölt szakemberek közül egy (1) fő szakember
többlet tapasztalata. (Min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama a
szerződéskötés napjától a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásáig, de legkésőbb a projekt
fizikai befejezésének időpontjáig tart, ami jelenleg 2020.09.30. napja.
A projekt fizikai befejezésének dátuma tervezett dátum, amelyet a projekt Támogatási Szerződése
rögzít. Folyt.: II.2.4) pontban
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a keretösszegtől +20%-ban eltérhet a II.2.4. pontban foglaltak
alapján.
Folyt. VI.3) További információk:
23. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a
nyertes ajánlat a következő szempontokra figyelemmel:
Valamennyi részben az értékelés 1. részszempontja a nettó ajánlati egységárak a kiadott árazó
tábla szerint (nettó HUF), a 2. értékelési szempont a szakmai ajánlat megfelelősége, míg a 3.
részszempontja az M.2. alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (hónapokban
megadva, minimum 0 hónap maximum 36 hónap).
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa (valamennyi értékelési szempont esetén)
és a pontszámok kiosztásának módszere:
Valamennyi részben az 1. értékelési szempont vonatkozásában az ajánlattevő a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott részletes árajánlatot tartalmazó ártáblázatot köteles ajánlatához
csatolni, amely szakmai ajánlatnak minősül, és annak alapján köteles megadni az összesített nettó
ajánlati árat (amely egy képzett ár) a felolvasólapon..
Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont vonatkozásában a benyújtott szakmai program megfelelőségét
értékeli az alábbi szempontok szerint:
Az 1. részben:

a) Kidolgozott 4 tanóra időtartamú programok száma (Szempont értékelése: 1 db 4 tanóra
időtartamú program kidolgozása kötelező, azaz érvényességi feltétel. A kötelező minimum program
kidolgozására ajánlattevő 0 pontot kap; minden további 4 tanóra időtartamú program további 8 pont
(programonként), Ajánlatkérő a kötelezően előírt, bemutatandó 1 darab programon felül maximum
további 4 programot értékel, azaz maximum 32 pont osztható ki
Szempont alátámasztása: kidolgozott programelem a szakmai programban.
b) Program végrehajtásába bevont szakemberek száma 3 órás interaktív gyakorlati foglalkozás
esetén. ("Előadás" esetén: 1 fő végrehajtásba bevont szakember (kötelező minimum) bemutatása
kötelező, elmaradása esetén az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, többlet szakembert
az „előadás” esetében nem értékel) "3 órás interaktív gyakorlati foglalkozás" esetén 2 fő
végrehajtásba bevont szakember (kötelező minimum) bemutatása kötelező, elmaradása az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után: 0 pont jár érte; további 1 fő bemutatását értékeli Ajánlatkérő,
azaz további 8 pont kapható, maximum 8 pont.)
Szempont alátámasztása: bevont szakember önéletrajza, végzettséget igazoló dokumentum
c) Program kidolgozásába (a szakmai programot az azt kidolgozónak aláírásával hitelesíteni
szükséges) és végrehajtásába bevont kiemelt elismertségű szakemberek száma. (Szempont
értékelése: állami vagy országos hatáskörű szervezet által adományozott díjjal, kitüntetéssel,
elismeréssel vagy címmel rendelkező személy, vagy doktori képzésben szerezhető oklevél által
tanúsított tudományos fokozattal rendelkező szakember, 10 pont /fő, maximum 30 pont. Amennyiben
ajánlattevő nem mutat be ilyen szakembert, úgy az ajánlat érvénytelenségét nem eredményezi,
azonban 0 pontot kap érte.
Szempont alátámasztása: bevont szakember önéletrajza, adományozó szervezet neve, díj,
kitüntetés, elismerés vagy cím adományozását alátámasztó dokumentum/végzettséget igazoló
dokumentum, a kiemelt elismertségű szakember által aláírt szakmai program és rendelkezésre állási
nyilatkozat.
A 2. részben:
a) Kidolgozott 4 tanóra időtartamú programok száma (Szempont értékelése: 1 db 4 tanóra
időtartamú program kidolgozása kötelező, azaz érvényességi feltétel. A kötelező minimum program
kidolgozására ajánlattevő 0 pontot kap; minden további 4 tanóra időtartamú program további 8 pont
(programonként), Ajánlatkérő a kötelezően előírt, bemutatandó 1 darab programon felül maximum
további 4 programot értékel, azaz maximum 32 pont osztható ki.)
Szempont alátámasztása: kidolgozott programelem a szakmai programban.
Folyt.: 5. rész II.2.11) pontban
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.5-16-2016-00001 Projekt címe: „A tanulói
lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása”
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, a felhívás II.1.7) pontban feltüntetett kezdő időpont a hirdetmény
feladhatósága érdekében került megjelölésre, a szerződés időtartama a szerződés hatálybalépésétől
kezdődik.
Ajánlatkérő az ár mint értékelési szempont esetében az összesített nettó ajánlati árat (ami képzett ár)
értékeli.
II.2.1)
Elnevezés: „Komplex ifjúsági programszolgáltatás beszerzése az Oktatási Hivatal
EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú projektje keretében” - 5. rész
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

80000000-4

További tárgyak:

80310000-0
80340000-9
79952000-2
92312100-2
92312200-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: A projektbe bevont köznevelési intézmények
feladatellátási helyeinek településeit, azaz a programok tervezett helyszíneit a Műszaki specifikáció
tartalmazza. Folyt.: II.2.4) pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Komplex ifjúsági programszolgáltatás beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító
számú projektje keretében” - 5. rész
A Projekt megvalósításába bevont, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tanulócsoportjai
részére tanórán kívüli programok teljeskörű megszervezése, lebonyolítása intézményi helyszínen az alábbi
témakörökben:
• Zenepedagógiai program
A közbeszerzési eljárás 5. részének eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés keretösszege:
nettó 21.000.000 +ÁFA, azaz bruttó 26.670.000,- Ft .Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt dönthet
úgy, hogy a keretösszeget +20%-kal megemeli és erről írásban tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt a
szerződésben foglaltak szerint Ebben az esetben a keretszerződés terhére legfeljebb nettó 25.200.000
Ft ,azaz bruttó 32.004.000 Ft értékben kerül sor eseti megrendelés lehívására. Az opcióval növelt összeg
erejéig Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles eseti megrendelők kiadására.
Ajánlattevőnek ajánlatának részeként Szakmai programot kell benyújtania. Ajánlattevő legalább egy darab 4
tanóra időtartamú program megvalósítására köteles ajánlatot tenni.
A Szakmai programnak tartalmaznia kell a témakörhöz kapcsolódóan a programok részletes bemutatását az
alábbi követelményeknek megfelelően:
1. Téma
2. A program megnevezése
3. Érintett korcsoport
4. A program rövid leírása (cél, módszer, tartalom)
5. A program megvalósítóinak (előadók, foglalkozásvezetők, animátorok stb.) és a szükséges kellékeknek
(interaktivitást segítő eszközök, anyagok, stb.) a bemutatása
6. A program időigénye, a foglalkozások formája
7. A program helyszükséglete
A Szakmai program sablonját a Műszaki specifikáció 1. sz. melléklete, a Szakmai program értékelési
rendszerét a Műszaki specifikáció 9. pontja tartalmazza.
Fenti keretösszegből Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a témakörben minimum 25 programot tervez
megvalósítani.
Az Ajánlatkérő a bevont intézményekben végzett igényfelmérés alapján állítja össze, hogy a témakörben
hány program valósul meg a szerződés időtartama alatt.
Annak kiválasztása, hogy melyik köznevelési intézménybe Ajánlattevő kínálatából melyik program
kerül, Ajánlatkérő feladata, a programok megszervezése és megvalósítása Ajánlattevő felelőssége. Így
Ajánlattevő biztosítja a programokhoz a megvalósítókat (előadók, foglalkozásvezetők, animátorok, stb.) és a
megvalósításhoz szükséges kellékeket (az interaktivitást segítő eszközöket, az anyagokat stb.).
További részletezést a közbeszerzési dokumentumok részeként a műszaki leírás tartalmaz.
Programszolgáltatás 6-18 éves korosztály számára történik valamennyi részben.
Folyt. II.2.3) A teljesítés helye: A Projekt megvalósításába bevont, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett
intézmények tanulócsoportjai részére tanórán kívüli programok teljeskörű megszervezése, lebonyolítása
intézményi helyszínen az alábbi témakörökben:
Táncpedagógiai program
Folyt. II.2.7) A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Amennyiben a Támogató döntése alapján a projekt fizikai befejezésének dátuma módosul, úgy a szerződés
időtartama a projekt fizikai befejezésének módosított dátumáig, illetve a keretösszeg kimerüléséig
meghosszabbodik. Ajánlatkérő tehát a még rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a módosított záró
időpontig rendelheti meg a szerződés tárgyát, a szolgáltatásokat, illetve a nyertes ajánlattevő ezen
módosított záró időpontig köteles a szolgáltatások teljesítésére.
Folyt. VI.3) 23. pont (előzmény: 4. rész II.2.4) pontban)
Ajánlatkérő a számítás során valamennyi értékelési részszempont vonatkozásában kettő tizedes jegyig
határozza meg a kapott pontszámokat.
További részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szakmai program minősége 30

2 3. M.2. alkalmassági feltételek igazolásában megjelölt szakemberek közül egy (1) fő szakember
többlet tapasztalata. (Min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama a
szerződéskötés napjától a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásáig, de legkésőbb a projekt
fizikai befejezésének időpontjáig tart, ami jelenleg 2020.09.30. napja.
A projekt fizikai befejezésének dátuma tervezett dátum, amelyet a projekt Támogatási Szerződése
rögzít.
Folyt.: II.2.4) pontban.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a keretösszegtől +20%-ban eltérhet a II.2.4. pontban foglaltak
alapján.
Folyt. VI.3) További információk:
23. ... Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont vonatkozásában a benyújtott szakmai program
megfelelőségét értékeli az alábbi szempontok szerint:
A 2. részben:
b) Program végrehajtásába bevont szakemberek száma"3 órás interaktív gyakorlati foglalkozás"
esetén. (Szempont értékelése: "3 órás interaktív gyakorlati foglalkozás" esetén 2 fő végrehajtásba
bevont szakember bemutatása kötelező, elmaradása esetén az ajánlat érvénytelenségét vonja maga
után: 0 pont jár érte (kötelező minimum); további 1 fő bemutatását értékeli Ajánlatkérő, azaz további
8 pont kapható, maximum 8 pont.)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy „Előadás" esetén: 1 fő végrehajtásba bevont szakember
(kötelező minimum) bemutatása kötelező, elmaradása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után,
többlet szakembert az „előadás” esetében nem értékel.
Szempont alátámasztása: bevont szakember önéletrajza, végzettséget igazoló dokumentum
c) Program kidolgozásába (a szakmai programot az azt kidolgozónak aláírásával hitelesíteni
szükséges) és végrehajtásába bevont kiemelt elismertségű szakemberek száma. (Szempont
értékelése: állami vagy országos hatáskörű szervezet által adományozott díjjal, kitüntetéssel,
elismeréssel vagy címmel rendelkező személy, vagy doktori képzésben szerezhető oklevél
által tanúsított tudományos fokozattal rendelkező szakember, 10 pont /fő, maximum 30 pont. )
Amennyiben ajánlattevő nem mutat be ilyen szakembert, úgy az ajánlat érvénytelenségét nem
eredményezi, azonban 0 pontot kap érte.
Szempont alátámasztása: bevont szakember önéletrajza, adományozó szervezet neve, díj,
kitüntetés, elismerés vagy cím adományozását alátámasztó dokumentum/végzettséget igazoló
dokumentum, a kiemelt elismertségű szakember által aláírt szakmai program és rendelkezésre állás
nyilatkozat.
A 3. részben:
a) Kidolgozott 4 tanóra időtartamú programok száma (Szempont értékelése: 1 db 4 tanóra
időtartamú program kidolgozása kötelező, azaz érvényességi feltétel. A kötelező minimum program
kidolgozására ajánlattevő 0 pontot kap; minden további 4 tanóra időtartamú program további 8 pont

(programonként), Ajánlatkérő a kötelezően előírt, bemutatandó 1 darab programon felül maximum
további 4 programot értékel.)
Szempont alátámasztása: kidolgozott programelem a szakmai programban.
b) Program végrehajtásába bevont szakemberek száma "4 órás interaktív gyakorlati foglalkozás".
(Szempont értékelése: "4 órás interaktív gyakorlati foglalkozás" esetén 2 fő végrehajtásba bevont
szakember bemutatása kötelező, elmaradása esetén az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után: 0
pont jár érte (kötelező minimum):; további 1 fő bemutatását értékeli Ajánlatkérő, azaz további 8 pont
kapható.)
Szempont alátámasztása: bevont szakember önéletrajza, végzettséget igazoló dokumentum
c) Program kidolgozásába (a szakmai programot az azt kidolgozónak aláírásával hitelesíteni
szükséges) és végrehajtásába bevont kiemelt elismertségű szakemberek száma. (Szempont
értékelése:
állami vagy országos hatáskörű szervezet által adományozott díjjal, kitüntetéssel, elismeréssel vagy
címmel rendelkező személy, vagy doktori képzésben szerezhető oklevél által tanúsított tudományos
fokozattal rendelkező szakember, 10 pont /fő, maximum 30 pont szerezhető.) Amennyiben
ajánlattevő nem mutat be ilyen szakembert, úgy az ajánlat érvénytelenségét nem eredményezi,
azonban 0 pontot kap érte.
Szempont alátámasztása: bevont szakember önéletrajza, adományozó szervezet neve, díj,
kitüntetés, elismerés vagy cím adományozását alátámasztó dokumentum/végzettséget igazoló
dokumentum, a kiemelt elismertségű szakember által aláírt szakmai program és rendelkezésre állás
nyilatkozat.
Folyt.: 6. rész II.2.11) pontban
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.5-16-2016-00001 Projekt címe: „A tanulói
lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása”
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, a felhívás II.1.7) pontban feltüntetett kezdő időpont a hirdetmény
feladhatósága érdekében került megjelölésre, a szerződés időtartama a szerződés hatálybalépésétől
kezdődik.
Ajánlatkérő az ár mint értékelési szempont esetében az összesített nettó ajánlati árat (ami képzett ár)
értékeli.
II.2.1)
Elnevezés: „Komplex ifjúsági programszolgáltatás beszerzése az Oktatási Hivatal
EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú projektje keretében” -6. rész
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

80000000-4

További tárgyak:

80310000-0
80340000-9
79952000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: A projektbe bevont köznevelési intézmények
feladatellátási helyeinek településeit, azaz a programok tervezett helyszíneit a Műszaki specifikáció
tartalmazza.
Folyt.: II.2.4) pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Komplex ifjúsági programszolgáltatás beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító
számú projektje keretében” - 6. rész
A Projekt megvalósításába bevont, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tanulócsoportjai
részére tanórán kívüli programok teljeskörű megszervezése, lebonyolítása intézményi helyszínen az alábbi
témakörökben:
• Kézműves program
A közbeszerzési eljárás 6. részének eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés keretösszege:
nettó 10.640.000 Ft +ÁFA, azaz bruttó 13.512.800,- Ft. Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt

dönthet úgy, hogy a keretösszeget +20%-kal megemeli és erről írásban tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt
a szerződésben foglaltak szerint Ebben az esetben a keretszerződés terhére legfeljebb nettó 12.768.000
Ft ,azaz bruttó 16.215.360 Ft értékben kerül sor eseti megrendelés lehívására. Az opcióval növelt összeg
erejéig Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles eseti megrendelők kiadására. Ajánlattevőnek ajánlatának
részeként Szakmai programot kell benyújtania. Ajánlattevő legalább egy darab 4 tanóra időtartamú program
megvalósítására köteles ajánlatot tenni.
A Szakmai programnak tartalmaznia kell a témakörhöz kapcsolódóan a programok részletes bemutatását az
alábbi követelményeknek megfelelően:
1. Téma
2. A program megnevezése
3. Érintett korcsoport
4. A program rövid leírása (cél, módszer, tartalom)
5. A program megvalósítóinak (előadók, foglalkozásvezetők, animátorok stb.) és a szükséges kellékeknek
(interaktivitást segítő eszközök, anyagok, stb.) a bemutatása
6. A program időigénye, a foglalkozások formája
7. A program helyszükséglete
A Szakmai program sablonját a Műszaki specifikáció 1. sz. melléklete, a Szakmai program értékelési
rendszerét a Műszaki specifikáció 9. pontja tartalmazza.
Fenti keretösszegből Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a témakörben minimum 30 programot tervez
megvalósítani.
Az Ajánlatkérő a bevont intézményekben végzett igényfelmérés alapján állítja össze, hogy a témakörben
hány program valósul meg a szerződés időtartama alatt.
Annak kiválasztása, hogy melyik köznevelési intézménybe Ajánlattevő kínálatából melyik program
kerül, Ajánlatkérő feladata, a programok megszervezése és megvalósítása Ajánlattevő felelőssége. Így
Ajánlattevő biztosítja a programokhoz a megvalósítókat (előadók, foglalkozásvezetők, animátorok, stb.) és a
megvalósításhoz szükséges kellékeket (az interaktivitást segítő eszközöket, az anyagokat stb.).
További részletezést a közbeszerzési dokumentumok részeként a műszaki leírás tartalmaz.
Programszolgáltatás 6-18 éves korosztály számára történik valamennyi részben.
Folyt. II.2.3) A teljesítés helye:
A Projekt megvalósításába bevont, a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tanulócsoportjai
részére tanórán kívüli programok teljeskörű megszervezése, lebonyolítása intézményi helyszínen az alábbi
témakörben:
Kézműves program
Folyt. II.2.7) A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Amennyiben a Támogató döntése alapján a projekt fizikai befejezésének dátuma módosul, úgy a szerződés
időtartama a projekt fizikai befejezésének módosított dátumáig, illetve a keretösszeg kimerüléséig
meghosszabbodik. Ajánlatkérő tehát a még rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a módosított záró
időpontig rendelheti meg a szerződés tárgyát, a szolgáltatásokat, illetve a nyertes ajánlattevő ezen
módosított záró időpontig köteles a szolgáltatások teljesítésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szakmai program minősége 30
2 3. M.2. alkalmassági feltételek igazolásában megjelölt szakemberek közül egy (1) fő szakember
többlet tapasztalata. (Min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama a
szerződéskötés napjától a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásáig, de legkésőbb a projekt
fizikai befejezésének időpontjáig tart, ami jelenleg 2020.09.30. napja.
A projekt fizikai befejezésének dátuma tervezett dátum, amelyet a projekt Támogatási Szerződése
rögzít.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a keretösszegtől +20%-ban eltérhet a II.2.4. pontban foglaltak
alapján.
Folyt. VI.3) További információk:
23. ... Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont vonatkozásában a benyújtott szakmai program
megfelelőségét értékeli az alábbi szempontok szerint:
A 4. részben:
a) Kidolgozott 4 tanóra időtartamú programok száma (Szempont értékelése: 1 db 4 tanóra
időtartamú program kidolgozása kötelező, azaz érvényességi feltétel. A kötelező minimum program
kidolgozására ajánlattevő 0 pontot kap; minden további 4 tanóra időtartamú program további 8 pont
(programonként), Ajánlatkérő a kötelezően előírt, bemutatandó 1 darab programon felül maximum
további 4 programot értékel, azaz maximum 32 pont osztható ki
Szempont alátámasztása: kidolgozott programelem a szakmai programban.
b) Program végrehajtásába bevont szakemberek száma 4 órás interaktív gyakorlati foglalkozás
esetén. 2 fő végrehajtásba bevont szakember (kötelező minimum) bemutatása kötelező, elmaradása
az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után: 0 pont jár érte; további 1 fő bemutatását értékeli
Ajánlatkérő, azaz további 8 pont kapható, maximum 8 pont.)
Szempont alátámasztása: bevont szakember önéletrajza, végzettséget igazoló dokumentum
c) Program kidolgozásába (a szakmai programot az azt kidolgozónak aláírásával hitelesíteni
szükséges) és végrehajtásába bevont kiemelt elismertségű szakemberek száma. (Szempont
értékelése: állami vagy országos hatáskörű szervezet által adományozott díjjal, kitüntetéssel,
elismeréssel vagy címmel rendelkező személy, vagy doktori képzésben szerezhető oklevél által
tanúsított tudományos fokozattal rendelkező szakember, 10 pont /fő, maximum 30 pont. Amennyiben
ajánlattevő nem mutat be ilyen szakembert, úgy az ajánlat érvénytelenségét nem eredményezi,
azonban 0 pontot kap érte.
Szempont alátámasztása: bevont szakember önéletrajza, adományozó szervezet neve, díj,
kitüntetés, elismerés vagy cím adományozását alátámasztó dokumentum/végzettséget igazoló
dokumentum, a kiemelt elismertségű szakember által aláírt szakmai program és rendelkezésre állási
nyilatkozat.
Az 5. részben:
a) Kidolgozott 4 tanóra időtartamú programok száma (Szempont értékelése: 1 db 4 tanóra
időtartamú program kidolgozása kötelező, azaz érvényességi feltétel. A kötelező minimum program
kidolgozására ajánlattevő 0 pontot kap; minden további 4 tanóra időtartamú program további 8 pont
(programonként), Ajánlatkérő a kötelezően előírt, bemutatandó 1 darab programon felül maximum
további 4 programot értékel, azaz maximum 32 pont osztható ki
Szempont alátámasztása: kidolgozott programelem a szakmai programban.
b) Program végrehajtásába bevont szakemberek száma 4 órás interaktív gyakorlati foglalkozás
esetén. 2 fő végrehajtásba bevont szakember (kötelező minimum) bemutatása kötelező, elmaradása
az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után: 0 pont jár érte; további 1 fő bemutatását értékeli
Ajánlatkérő, azaz további 8 pont kapható, maximum 8 pont.)
Szempont alátámasztása: bevont szakember önéletrajza, végzettséget igazoló dokumentum
c) Program kidolgozásába (a szakmai programot az azt kidolgozónak aláírásával hitelesíteni
szükséges) és végrehajtásába bevont kiemelt elismertségű szakemberek száma. (Szempont
értékelése: állami vagy országos hatáskörű szervezet által adományozott díjjal, kitüntetéssel,
elismeréssel vagy címmel rendelkező személy, vagy doktori képzésben szerezhető oklevél által
tanúsított tudományos fokozattal rendelkező szakember, 10 pont /fő, maximum 30 pont. Amennyiben

ajánlattevő nem mutat be ilyen szakembert, úgy az ajánlat érvénytelenségét nem eredményezi,
azonban 0 pontot kap érte.
Szempont alátámasztása: bevont szakember önéletrajza, adományozó szervezet neve, díj,
kitüntetés, elismerés vagy cím adományozását alátámasztó dokumentum/végzettséget igazoló
dokumentum, a kiemelt elismertségű szakember által aláírt szakmai program és rendelkezésre állási
nyilatkozat.
Folyt.: 2. rész II.2.11) pontban
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.5-16-2016-00001 Projekt címe: „A tanulói
lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása”
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, a felhívás II.1.7) pontban feltüntetett kezdő időpont a hirdetmény
feladhatósága érdekében került megjelölésre, a szerződés időtartama a szerződés hatálybalépésétől
kezdődik.
Ajánlatkérő az ár mint értékelési szempont esetében az összesített nettó ajánlati árat (ami képzett ár)
értékeli.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: I. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, akivel szemben,
illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba
bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2)
bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a
kizáró ok az eljárás során következett be.
A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró
ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben
a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti vagy
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata
kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását
megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen
igazolják a megbízhatóságát.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK:
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a megfelelő képviseleti jogosultsággal
rendelkező személy által aláírt, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §nak megfelelően kért módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt
nyilatkozatát. Az EEKD kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része
szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm. rendelet 8., 10.,
12-16. §-aiban meghatározott módon kell igazolni.
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív

kritériumok teljesülése tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ebben a gazdasági
szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az
eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
adatokat. A nyilatkozat - ha a Kbt. végrehajtási rendelete azt nem határozza meg - tartalmazza
annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására
mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges
adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
Folyt.: Az 1. részhez tartozó II.2.11) "Opciókra vonatkozó információ" pontban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Megkövetelt igazolási módok:
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a megfelelő képviseleti jogosultsággal
rendelkező személy által aláírt, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §nak megfelelően kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által
biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a P.1.
alkalmassági követelménynek.
Ajánlattevő a P.1. alkalmassági követelményeknek való megfelelésről az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban elegendő, ha csak a IV. rész: Kiválasztási szempontok α: Az összes
kiválasztási szempont általános jelzés részt tölti ki, a IV. rész bármely más további szakaszának
kitöltése nem szükséges.
Ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm.
rendelet 19. §-ában meghatározott módon kell igazolni.
Az ajánlattevőnek a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell
becsatolnia a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra:
P.1. a Korm. rendelet 19. § (1) bek. a) pontjára figyelemmel valamennyi számlavezető pénzügyi
intézménynek az ajánlattevő összes pénzforgalmi jelzőszámáról az eljárást megindító felhívás
feladásának napjánál nem régebbi kiállított nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az
alábbi tartalommal:
I) a pénzügyi intézménynél vezetett összes pénzforgalmi jelzőszám,
II) mióta vezeti az ajánlattevő pénzforgalmi számláját,
III) pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított
12 (tizenkettő) hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás fordult-e elő.
Amennyiben ajánlattevő a vizsgált időszak során megszüntetett pénzforgalmi számlá(ka)t, úgy
ebben az esetben ezen számlaszámok esetében is szükséges a banki információ becsatolása.
Ajánlatkérő „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
Minden, a jelen felhívás P.1. pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vevő
ajánlattevőnek és más szervezetnek (személynek) nyilatkoznia kell arról, hogy pénzforgalmi számláit
mely pénzforgalmi szolgáltatók vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzforgalmi
szolgáltató nem vezet részére pénzforgalmi számlát.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik.
Folyt.: II.1.2) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) pontban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha:
P.1. valamennyi részben a Korm. rendelet 19. § (1) bek. a) pontjára figyelemmel bármely
számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint pénzforgalmi számláján
az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 (tizenkettő) hónapban 15
napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
Folyt. III.1.2) A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának
előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az
előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést.
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1. alkalmassági feltétel vonatkozásában közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek., azaz elegendő, ha közülük egy felel meg
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4)
bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest
szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevők gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeit, azok
igazolását.
A gazdasági-pénzügy alkalmasságra vonatkozó további részletszabályokat a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK
(VALAMENNYI RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN):
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a megfelelő képviseleti jogosultsággal
rendelkező személy által aláírt, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §nak megfelelően kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által
biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része
szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M.1., M.2.
alkalmassági követelménynek.
Ajánlattevő az M.1. M.2. alkalmassági követelményeknek való megfelelésről az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban elegendő, ha csak a IV. rész: Kiválasztási szempontok α: Az összes
kiválasztási szempont általános jelzés részt tölti ki, a IV. rész bármely más további szakaszának
kitöltése nem szükséges.
Ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm.
rendelet 21§ (1) a) pontjában és a 22. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott módon kell igazolni.
Az ajánlattevőnek a műszaki illetve a szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat
kell becsatolnia a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra:
M.1. valamennyi részben a Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontjára figyelemmel az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya
szerinti referenciáinak igazolását vagy nyilatkozatot. (A referenciákat a Korm. rendelet 22. § (2)
bekezdés alapján az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelően részletezett tartalommal a
Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti igazolás vagy nyilatkozat csatolásával kell igazolni.).
Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat:
-a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja; év/hónap/nap szerinti bontásban),
-a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya,
- szolgáltatás mennyisége,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Amennyiben ajánlatevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a nyilatkozat(ok)ból, illetve
referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit
teljesítette.

A Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése értelmében ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M.2. valamennyi részben a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjára figyelemmel
- az adott szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan
részletezettséggel kell elkészíteni, amelyből az ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani a
szakemberrel kapcsolatban előírt szakmai tapasztalat meglétét (év/hónap/naptól év/hónap/napig
bontásban);
- az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Folyt. III.1.3) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) pontban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha nem
rendelkezik:
M.1. a Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) szerződésszerűen teljesített, 6-18 éves
korosztály számára megrendezett:
- az 1. részben legalább 8 db környezeti nevelési program szervezésére vonatkozó szerződéses
referenciával;
- a 2. részben legalább 8 db egészségnevelési program szervezésére vonatkozó szerződéses
referenciával;
- a 3. részben legalább 8 db drámapedagógiai program szervezésére vonatkozó szerződéses
referenciával.
- a 4. részben legalább 8 db táncpedagógiai program szervezésére vonatkozó szerződéses
referenciával.
- az 5. részben legalább 7 db zenepedagógiai program szervezésére vonatkozó szerződéses
referenciával.
- az 6. részben legalább 8 db kézműves program szervezésére vonatkozó szerződéses
referenciával.
A referencia egy vagy több szerződéssel is igazolható valamennyi részben.
Amennyiben az ajánlattevő több részre kíván ajánlatot, úgy valamennyi rész vonatkozásában előírt
M.1. alkalmassági feltételnek meg kell felelnie.
M.2. valamennyi részben a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjára figyelemmel a szerződés
teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között az alábbi szakmai tapasztalattal rendelkező
szakemberrel:
- legalább 2 fő, egyenként legalább 3 éves (36 hónapos) a 6-18 éves korosztályhoz kötődő
programszervezési szakmai tapasztalattal bíró szakemberrel.
Amennyiben az ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, úgy egy szakembert több részben
is bemutathat, ha a szakember az adott részek vonatkozásában megfelel az M.2. alkalmassági
feltételnek.
Folyt. III.1.3) A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának
előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az
előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést.
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.

A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az M.1.,M.2. alkalmassági feltételek vonatkozásában közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4)
bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz
képest szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok
igazolását.
A műszaki-szakmai alkalmasságra vonatkozó további részletszabályokat a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részben:
AK előleget nem fizet.
A kifizetések pénzneme magyar forint - HUF.
Ajánlatkérő a szerződés (eseti megrendelés) teljesítésének elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról
a Műszaki leírásban a teljesítés alátámasztó dokumentumaiként meghatározott dokumentumok
(továbbiakban: Produktum) jegyzőkönyvvel igazolt átadás-átvételét követő 15 napon belül írásban köteles
nyilatkozni. Folyt.:
AT eseti megrendelésenként 1 db számla benyújtására jogosult. Ajánlatkérő a vételár összegét
a szerződésszerű teljesítést követően a teljesítésigazolásnak megfelelően a Ptk. 6:130.§. (1) -(2)
bekezdésének megfelelően 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.
Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot fizet a
nyertes ajánlattevő részére.
A jelen közbeszerzés finanszírozása ajánlatkérő EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosítószámú projektje
keretében történik, a támogatási szerződés megkötésére sor került.
Folyt.: 2. részhez tartozó II.2.11)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. 1013 Budapest,
Feszty Árpád utca 4. V/18.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §-ában meghatározottak szerint.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben az ajánlattevő képviseletében nem a cégkivonatban
szereplő képviseleti mód alapján eljáró személy vesz részt az ajánlatok felbontásánál, úgy a Kbt.
68.§ (3) bekezdés szerinti „ajánlattevő általi meghívást” igazolni szükséges meghatalmazással.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a közbeszerzési dokumentumokat legalább egy
ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton elérje.
A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elektronikusan elérhetőek elektronikus úton az alábbi linken az „Eljárások” menüpont alatt előzetes
regisztrációt követően:
http://www.oeszy.hu/
A gazdasági szereplők az eljárást megindító felhívás I.3. pontjában megadott elérhetőségeken
nyújthatnak be regisztrációs igényt a közbeszerzési dokumentumok elérése érdekében az alábbi
adatok megküldésével:
- érintett közbeszerzési eljárás hirdetményszáma, elnevezése, érdeklődő gazdasági szereplő neve,
székhelye, adószáma, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, fax száma.
A regisztrálási adatok megküldése tekintetében irányadók a Kbt. 41. § (2) és (4) bekezdésében
foglaltak tehát az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők regisztrációs igényüket kötelesek
közvetlen kézbesítés vagy fax útján, illetve legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással
ellátott vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek
megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt módon megküldeni ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő
felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy amennyiben nem az előbbiekben
felsorolt módokon küldik meg a regisztrációs adataikat, úgy nem áll módjában a közbeszerzési
dokumentumok elérését biztosítani. Ajánlatkérőt előbbiek vonatkozásában figyelmeztetési
kötelezettség nem terheli, különösen a Kbt. 2. § (1) és (2) bekezdésében szabályozott alapelvekre

figyelemmel. Ajánlatkérő a regisztrálási adatokban megadott elektronikus elérhetőségre megküldi
az érdeklődő gazdasági szereplők részére az egyedi felhasználónevüket és jelszavukat, melyek
felhasználásával beléphetnek felületre, ahonnan a közbeszerzési dokumentumok letölthetőek. A
közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie. A közbeszerzési
dokumentumok másra nem ruházhatók át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható.
2. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az EU hivatalos lapjában
karakterkorlátozás van az egyes mezők tekintetében, így az egyes szövegmezők maximális
karakterszámának túllépése miatt az ajánlati felhívás eredeti szövegtartalommal való megjelentetése
lehetetlen.
Ezen szövegmezőket Ajánlatkérő akként volt kénytelen módosítani, hogy a rendszer által
engedélyezett karakterszámot ne lépje túl. Ennek következtében Ajánlatkérő az ajánlati felhívást
teljes tartalommal a dokumentációban rögzítette. Ajánlatkérő a fenti korlátozásból fakadó valamennyi
esetlegesen jogsértés vonatkozásában a felelősségét kizárja.
27. Ajánlatkérő nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, azaz amennyiben
nem kerül benyújtásra az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlat, abban az esetben ajánlatkérő
nem fogja az eljárást eredménytelenné nyilvánítani.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Őszy Tamás (00092)
Folyt.: VI.4.3) pontban, a II.1.4) pontban, a 3-5. részhez tartozó II.2.4) pontokban és az 1-6 részhez
tartozó II.2.11) "Opciók ismertetése" pontokban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.
Folyt. VI.3) További információk:
3. Az ajánlatokat a következő formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani kettő [egy
eredeti, valamint egy adat PDF formátumban (CD, DVD vagy pendrive)] példányban roncsolás nélkül
nem bontható kötésben, az írott oldalakat folyamatos oldalszámozással ellátva, sérülésmentes, zárt
csomagolásban:
a) Az ajánlat eredeti példányát sérülésmentesen nem bonthatóan, lapozhatóan össze kell fűzni, vagy
be kell kötni;
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem szükséges.
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d) Az ajánlaton lévő, minden - ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában
résztvevő szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k)
erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;

e) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre,
az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell
ellátni.
f) A zárt csomagon fel kell tüntetni az alábbiakat:
- „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel”
- „Ajánlat: „Komplex ifjúsági programszolgáltatás beszerzése az Oktatási Hivatal
EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú projektje keretében - 6 részben (közösségi értékhatár
szerinti nyílt eljárás) (555)” - Ajánlattevő neve, székhelye
4. Ajánlatkérő közös ajánlattevők ajánlatát is elfogadja.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (együttműködési megállapodás) kell
kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel
való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a következő kötelező elemeket kell tartalmazni:
- a közös ajánlattevőket képviselő cég megnevezése és felhatalmazása a közös ajánlattevők
vezetésére, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a döntéshozatalra,
- a közös ajánlattevőket képviselő természetes személy megjelölése és aláírás-mintája,
- a felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére,
- a közös ajánlattevők egymás közti munkamegosztása,
- pénzügyi rendelkezés arra vonatkozóan, hogy ajánlatkérő a közös ajánlattevők mely tagjának/
tagjainak teljesítsen, a pénzforgalmi jelzőszám megjelölésével,
- a felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási szerződésben foglalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséig az együttműködési megállapodás ezen tartalmi elemein és a
tagok személyén nem változtatnak.
Az együttműködési megállapodást csatolni kell az ajánlathoz.
5. Amennyiben az alkalmasságot bizonyító bármely igazolás nem magyar forintban kifejezett
értékadatot tartalmaz, azt az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes
MNB deviza középárfolyamon számítja át magyar forintra. Ha a Magyar Nemzeti Bank az adott
devizanemet nem jegyzi, akkor azt az ajánlatkérő a Deutsche Bank AG-nek az eljárást megindító
felhívás feladásának napján érvényes deviza közép árfolyamán számítja át euróra.
6. Ajánlatkérő nem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34. §-ban meghatározott
gazdasági szereplők részére.
7. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet,
projekttársaság alapításához, azt a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg, valamint nem is teszi
lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
Folyt.: a II.1.4), 3-5. részhez tartozó II.2.4), és az 1-6 részhez tartozó II.2.11) "Opciók ismertetése"
pontokban.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Országos Rendőr-főkapitányság (5795/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: AK05982
Postai cím: Teve utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szele Tamás r. alezredes
Telefon: +36 14435597
E-mail: SzeleT@orfk.police.hu
Fax: +36 14435597
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.police.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: KözbeszGuru Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aulich utca 7. 2. em. 4/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Nagy Lívia Jolán
Telefon: +36 90900750
E-mail: ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu
Fax: +36 17002060
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszguru.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozbeszguru.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: KözbeszGuru Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aulich utca 7. 2. em. 4/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Nagy Lívia Jolán
Telefon: +36 90900750
E-mail: ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu
Fax: +36 17002060
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszguru.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozbeszguru.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Stabil hőkamera rendszer rekonstrukciója - keretmegállapodás.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32333200-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Stabil hőkamera rendszer rekonstrukciója - keretmegállapodás
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Stabil hőkamera rendszer rekonstrukciója - keretmegállapodás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32333200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország. A teljesítés pontos helyszíne a
keretmegállapodás második részében került pontosan meghatározásra.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő keretmegállapodásos eljárást folytat le a következők szerint: Ajánlatkérő a keretmegállapodást
az első helyezett ajánlatkérővel köti meg. A keretmegállapodás a Kbt. 105.§ (1) bek. c) pont szerinti.
I. Ütem:
5 db vezetési pont felújítása (Barabás HRK, Beregsurány HRK, Mórahalom HTIK, Kelebia HRK, Bácsalmás
HRK)
6 db SHR torony felújítása (Lónya - közúti határátkelőhely, Tipet-hegy (Barabás), Tarpa, Röszke autópálya
határátkelőhely, Tompa közúti határátkelőhely, Csikéria).
Az egységesített elektrooptikai rendszernek az alábbi elemeket kell tartalmaznia:
A) Nagy hatótávolságú hőkamera;
B) Nagy hatótávolságú színes kamera;
C) Lézeres távolságmérő;
D) Kameramozgató rendszer (platform);
E) Adattároló eszköz;
F) Információtovábbítás, adatátvitel;
G) Szoftver követelmény;
H) Vezetési pont.
II ütem:
2 db vezetési pont felújítása (Kölcse HRK, Hercegszántó HRK)
12 db SHR torony felújítása (Barabás HRK, Beregsurány, Tiszakóród, Milota, Uszka, Kispalád, Tiszasziget
közúti határátkelőhely, Ásotthalom, Kelebia vasúti határátkelőhely, Bácsalmás közúti határátkelőhely, Gara,
Hercegszántó HRK)
III. ütem:
2 db vezetési pont felújítása (Záhony HRK, Csenger HRK)
3 db SHR torony felújítása (Eperjeske, Zsurk, Kübekháza)
A pontos specifikációkat valamint egyéb követelményeket a Közbeszerzési Dokumentáció VI. fejezete (a
továbbiakban, mint: Műszaki Specifikáció) valamint a releváns jogszabályi rendelkezések tartalmazzák.
Ajánlatkérő az I. ütemre vállal megrendelési kötelezettséget. További információk a Közbeszerzési
Dokumentációban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hőkép alkotó detektor fizikai felbontása (képpont) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opcionális jótállás:
Ajánlatkérő egyedi megrendelés útján, írásban jogosult opcionális jótállás megrendelésére a
szerződés időtartama alatt. Az opciós joggal érintett jótállást az ajánlattevő által a részletes
ártáblázatban megadott többlet jótállás ajánlati árán kell biztosítani az ajánlatkérő részére. Az opció
ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem
vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki az opcionális
mennyiségre. Az opció maximális mértéke további 24 hónap jótállás biztosítása.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: BBA-3.2.1/4-2016-00001
II.2.14) További információ:
II.1.6) indoka: A részajánlattétel nem lehetséges,mert a feladatot a tényleges megrendelések ismerete nélkül
sem területileg,sem funkcionálisan előre felosztani nem lehet.
Kbt.77.§(1)bek.Hőkép alkotó detektor fizikai felbontása (képpont):min.924.600-max 1.310.720
Értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bek. c). Adható pontszám 1-10. Módszer 1. ár-fordított ar., 2.képpontegyenes ar.
Tov.info.KD.II.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bek szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1)
bek. a)-b) pontja irányadó.
Ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében
foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával
kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások
benyújtásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 69. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §
(7) bekezdése, 3.§ és 8-16.§-a.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot
akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz
a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr.
8.§-14.§-ai alapján jár el. A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak keltezésével kapcsolatban a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt öntisztázás lehetőségére és
a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az M.1. pontban foglalt a követelmény
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös
ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevők egyike megfelel.
Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§ában valamint a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 21-22.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Igazolási mód:
M.1.: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja
alapján és 22. § (1)-(2) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, az alkalmasság
minimumkövetelményei rovat M.1 pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb
szállításainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a
szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés
idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével) és nyilatkozatot
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben
az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben
szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység
a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a
teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában
olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is
szerepel.
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése
alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását.
Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával
kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § és 3. § szakasz az
irányadó..
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen legalább 1 db,
a közbeszerzés tárgya (hőkamera rendszer, mely magában foglal: nagy hatótávolságú hőkamerát
és/vagy nagy hatótávolságú színes és/vagy kamerát és/vagy szembarát lézeres távolságmérőt és/
vagy forgózsámolyos kameramozgató rendszert valamint kapcsolódó adattárolási, adattovábbítási
rendszert és szoftvert) szerinti (átadás-átvétellel lezárt) referenciát, mely legalább 1 db hőkamera
rendszert foglal magában.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az
ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső
hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A fiz.feltételekre a Kbt. 135. § vonatkozó bekezdései (különös tekintettel az (1),(6) bekezdésre), a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bek, a 2017. évi CL.tv., 135/2015. (VI.2.) Kr. vonatkozó rendelkezései alkalmazandók
AT az egyedi Adásvételi Szerződésben rögzített vételár egy részletben kerül kifizetésre, tehát 1 db számla
benyújtására jogosult. AK 30% előleg igénylését biztosítja. Tám.intenzitása 100%. Számla fizetési határideje
30 naptári nap. A szerződés és kifizetés pénzneme forint (HUF).
Késedelmi kötbér: késedelembe esés napjától számítva naponta a KM alapján megkötött egyedi szerződés
nettó vállalkozói díj 1%-a, egészen a nettó megrendelési díj 30%-ának eléréséig.
Meghiúsulási kötbér: a teljesítés Szállítónak felróható okból való meghiúsulása esetén a KM alapján
megkötött egyedi szerződésben meghatározott nettó megrendelési díj 30%-a.
Jótállási és szavatossági igények biztosítéka: a nettó megrendelési díj 5%-a.

Részletesen a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: KözbeszGuru Kft. 1054 Budapest,
Aulich utca 7. 2. em. 4/a.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a
Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Karakterkorlátozásra tekintettel jelen pont részletesen a KD-ban (II. fejezet) található. A megfelelő
ajánlattétel érdekében kérjük, az alábbiakat a KD-ban szereplő információkkal együttesen
figyelembe venni!
2.A KD a KBA rendszerében érhetők el (http://kba.kozbeszerzes.hu/)
3.Az ajánlat benyújtásáról ld. KD. II. fejezet.
4.AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.
5.AK a nyertes AT számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását
(Kbt.35.§) kifejezetten kizárja.
6.Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött. Mértéke: 5.000.000.- Ft. Az
ajánlati biztosítékot AK Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451715-30005503 számú
számlájára kell teljesíteni. AK a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a fenti összegű
ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltáig (azaz az ajánlattételi határidőig)
kell rendelkezésre bocsátani. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy
biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak
az ajánlati kötöttség lejáratáig kell rendelkezésre állnia.
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban irányadó a Kbt.35.§(5)bekezdése, a Kbt.47.§(2)bekezdése, és
a Kbt.73.§(6)bekezdés b) pontja.
7.Az ajánlatban a dokumentumok benyújthatók egyszerű másolatban, kiv. Kbt. 66. § (2) szerinti
nyilatkozatot, valamint az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban előírt dokumentumokat.
8.AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.
9.AK a hiánypótlásra a Kbt.71.§ szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
10.AT-nek (közös ajánlattevőknek) ajánlatához csatolnia kell az alábbiakat (bővebben a
közbeszerzési dokumentumokban):
-felolvasólap a Kbt.68§(4)bek
-ajánlati adatlap
-Kbt.66.§(2)bek.sz.nyil.;
-Kbt.66.§(4)bek.sz.nyil.;
-Kbt.67.§(4)bek.szerinti nyilatkozatát,
-Kbt.65.§(7)bek.szerinti nyilatkozat és dokumentumok, adott esetben az erőforrást nyújtó szervezet
Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozata a Kbt. 67. § (3)-ra figyelemmel;
-Nyilatkozatát folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról;
-nyilatkozatok biztosítékok nyújtásáról (134. § (5) bek.);
-nyilatkozat közös ajánlattevőkről, képviselő ajánlattevő megjelölése;
-részletes árajánlat
-aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok)
-kitöltött EEKD
-(adott esetben) közös ajánlattevők együttműködési megállapodását
-(adott esetben) a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot
-(adott esetben) nyilatkozat üzleti titokról
-átláthatósági nyil.
-Hőkép alkotó detektor fizikai felbontása (képpont) értékelési szempontra adott megajánlást
alátámasztó dokumentum.
11.Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar.
12.Irányadó hivatalos deviza középárfolyam, az MNB adatai alapján.
13.AT-nek meg kell felelni a Kbt. 73. § (4)-(5) bek. foglaltaknak.
14.Egyenértékűség - 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek.
15.Felhívjuk tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési alapján megkötött szerződés
hatálybalépésének pontos időpontja a 18/2011. (VI.30.) BM utasítás 3.§ (3)- és (5) bekezdései
alapján a szerződések tárgyaként szolgáló eszközök rendszeresítésének időpontjához igazodik.
16.Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
17.A jelen felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 60 nap

18.A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk.
szabályai irányadóak.
19.FAKSZ neve, lajstromszáma: Dr. Costin Gabriel, 00277
20.Az I.3) pontban szereplő telefonszám esetén a hívás díja bruttó 458 Ft/perc.
21.II.2.6)„1 Ft” jelentése: AK nem kívánja feltüntetni
22.AK az alkalmassági követelmény a KH minősítési szempontjainál szigorúbb.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Országos Vízügyi Főigazgatóság (6171/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Buzsáki Judit
Telefon: +36 12254402
E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://nagyeskiss.hu/eljarasok/ (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi torony, 6. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Péter Adrienn
Telefon: +361 3280630
E-mail: peter.adrienn@nagyeskiss.hu
Fax: +361 3280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nagyeskiss.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi torony, 6. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám:

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Péter Adrienn
Telefon: +361 3280630
E-mail: peter.adrienn@nagyeskiss.hu
Fax: +361 3280630
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nagyeskiss.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: vízügy
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügyi igazgatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kitűzést támogató gyorsjáratú kishajók és kitűző nagyhajók beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34510000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész: Kitűzést támogató gyorsjáratú kishajók beszerzése
2. rész: Kitűző nagyhajók beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész: Kitűzést támogató gyorsjáratú kishajók beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34500000-2

További tárgyak:

34521000-5

Kiegészítő szójegyzék

80590000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331, HU221, HU120 A teljesítés fő helyszíne: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Gönyű hajózási üzem
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság - Budapest, Újpesti kikötő
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság - Baja kikötő
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3 db Kitűzést támogató gyorsjáratú kishajó beszerzése
Nyertes ajánlattevő feladata a beszerezni kívánt tervezése és építése vagy beszerzése, üzembe helyezése
és hajózási hatósági vizsgáztatása szolgálati célú kishajóként.
Az EU támogatott „dunai hajóút kitűzési rendszerének fejlesztése” projekt keretében beszerzendő, a kitűzési
feladatok támogatására alkalmas 3 db legalább 8 m hosszú és legalább 300 LE gépteljesítményű, kabinos
szolgálati kishajó.
A hajónak alkalmasnak kell lennie a kitűzést támogató feladatok (elsodródott bója mozgatása, vízből
kiemelése, szállítása saját raktérben, parthoz történő kikötés, hajózási balesetek helyszínei megközelítése,
mérések végrehajtása, stb.) téli és nyári körülmények közötti végrehajtására.
A hajón kialakításának biztosítania kell az alapszemélyzet, egy fő hajóvezető és két fő matróz számára,
időjárástól védett, hőmérséklet-szabályozott körülmények között a több órás munkavégzést. A feladatok
végrehajtása érdekében olyan munkahajó szükséges, mely a munkák folyamatos elvégzésére
alkalmas, sekély vízben kis merülése révén képes közlekedni, de az árvízi körülményekhez is megfelelő
gépteljesítményű beépített motorral/motorokkal és hajócsavaros meghajtással rendelkezik.
Nyertes ajánlattevő feladata a hajó és berendezései kezelésével kapcsolatos oktatás tartása (min. 2 napos,
hajónként 4 fő részére) szerződésben foglaltak szerint, továbbá a hajó szállítására, tárolására alkalmas
utánfutó szállítása
Ajánlattevő köteles a műszaki leírásban foglaltak szerint jótállást biztosítani.
Ajánlattevő kötelezettsége az alábbi jogszabályokban található rendelkezések maradéktalan betartása a
teljesítés során:
- 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről.
- 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet az úszólétesítmények lajstromozásáról;
- 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága
és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról;
- 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről;
- 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű
motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján jár el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Kétmotoros kialakítás (igen/nem) 15
2 2.2. Hajótest hosszúsága (8,00-10,00m) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF projekt azonosító: 2014-HU-TMC-0605-W
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Kitűző nagyhajók beszerzése
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34513000-6

További tárgyak:

79930000-2
80590000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120, HU221, HU331 A teljesítés fő helyszíne: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Gönyű hajózási üzem
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság - Budapest, Újpesti kikötő
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság - Baja kikötő
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3 db kitűző nagyhajó beszerzése
Nyertes ajánlattevő feladata a beszerezni kívánt hajók tervezése, gyártása, leszállítása, üzembe helyezése
és hajózási hatósági vizsgáztatása.
A legalább 23 m hosszúságú, legalább 472 LE gépteljesítményű, két hajócsavarral hajtott munkahajó a
kialakításánál fogva legyen alkalmas hajóútkitűzési és mederfelmérési munkálatok elvégzésére. A jelzőbóják
és felszerelések szállítására, ki- és berakodására speciálisan erre a célra kialakított nagyméretű nyitott
munkatér szolgáljon, az ott elhelyezett hidraulikus működtetésű daruval.
A hegesztett acél hajótest, alagutas farkiépítéssel és erősen felhúzott hajóorral rendelkezzen, a part mellé
állás, illetve rézsűs partra állás a hajóval lehetséges legyen. Az orrész kialakítása tolásra is alkalmas legyen,
orrtéri jégbordák és általános jégerősítés beépítése tegye alkalmassá a hajót tört jégben való hajózásra
is. A hajócsavarokat Kort-gyűrű védje, meghajtásukat Diesel-motorok biztosítsák, hidraulikus mozgatású
kormánylapáttal vagy más aktív kormányzás kialakítása biztosítsa a hajó megfelelő manőverképességét.
A kiépített villamos rendszer (beleértve az elektromos ellátást, hálózatot és fogyasztókat) tegye lehetővé a
hajóberendezések üzemszerű működését.
Az Eladó feladata a hajó építésének teljes körű megvalósítása, beleértve a hajótest hegesztési munkáit és
villamos szerelésének elvégzését.
A hajó rendeltetésénél fogva fel legyen szerelve mélységmérővel, belvízi hajózási célú radarberendezéssel,
GPS-el, információs szintű ECDIS térkép megjelenítővel és ezek segédberendezéseivel, valamint AIS
transzponderrel.
Nyertes ajánlattevő feladata a hajó és berendezései kezelésével kapcsolatos oktatás tartása (min. 5 napos,
hajónként 12 fő részére) szerződésben foglaltak szerint.

Ajánlattevő köteles a műszaki leírásban foglaltak szerint jótállást biztosítani.
Ajánlattevő kötelezettsége az alábbi jogszabályokban található rendelkezések maradéktalan betartása a
teljesítés során:
- 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről.
- 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet az úszólétesítmények lajstromozásáról;
- 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága
és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról;
- 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről;
- 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű
motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján jár el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Belső folyosós kialakítású felépítmény(igen/nem) 15
2 2.2. Alumínium felépítmény ház (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF projekt azonosító: 2014-HU-TMC-0605-W
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
A) Kizáró okok:
Mindkettő rész tekintetében:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.
A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentummal
(a továbbiakban EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67. § (1) bek. alapján ajánlattevő - vmint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban
foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek-re.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a
Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek.
5-6. § megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő,
kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV.
rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően
kötelező ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.
P.1) A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattétel
esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló
valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladását követően kelt
nyilatkozatával az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött
létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
• pénzforgalmi számlaszám megadása,
• volt-e 30 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.
„Sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott
fogalmat érti. Ajánlatkérő a megszűnt pénzforgalmi számlákra is kéri csatolni az igazolást azzal,
hogy bármely a megszűnést követően kelt igazolást elfogad.
P.2) A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az előző 3
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - ÁFA nélkül számított - árbevételéről
szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött
és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak,
amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel
esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Mindkettő rész tekintetében alkalmatlan az
ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó
nyilatkozatok szerint valamelyik - az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló - pénzforgalmi
számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 30 napot meghaladó mértékű sorba állítás
fordult elő.
P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző
3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó árbevétele összesen nem érte el az
1. rész tekintetében a 165.000.000,- Ft-ot.
2. rész tekintetében az 1.000.000.000,- Ft-ot
A P.2) alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P.1
alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek.
5-6. § megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő,
kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV.
rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően
kötelező ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.
M.1) A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás
feladását megelőző 72 hónapban teljesített referenciák ismertetését.
A referenciát a Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell - a Kr. 22. § (2) bek-re is figyelemmel - az alábbiakat:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• szállítás tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményekre figyelemmel),
• teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap)
• szállítás mennyisége
• valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelmény teljesülése megállapítható,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek.
M.2) A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik
alkalmassági követelményre kívánja bemutatni őket;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből
a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül) (a szakember
munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a
megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll
az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bek-re.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött
és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak,
amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel
esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik a felhívás feladását megelőző 72 hónapon belül befejezett, és legfeljebb 108 hónapon
belül megkezdett referenciamunkákkal:
1. rész tekintetében
M.1.1.) legalább 1 db legalább 6 m hosszú és legalább 100 LE gépteljesítményű kabinos kialakítású,
víziközlekedést szolgáló járművek szállítására és/vagy javítására és/vagy építésére vonatkozó, a
szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával;
2. rész tekintetében
M.1.2) legalább 1 db legalább 17 m hosszú és legalább 350 LE beépített gépteljesítményű
víziközlekedést szolgáló, hajócsavaros meghajtású, hidraulikus mozgatású kormánylapáttal vagy
más aktív kormányzású járművek szállítására és/vagy javítására és/vagy építésére vonatkozó, a
szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával;
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladását megelőző 72 hónapon belül teljesítettnek,
ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.
Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
M.2) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
1. és 2. rész tekintetében
M.2.1) legalább 1 fő műszaki vezető, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel vagy középfokú
szakirányú végzettséggel és legalább 5 év hajóépítő, hajójavító üzemben szerzett szakirányú, vagy

a hajózásban fedélzeti tiszti ill. gépüzemi beosztásban szerzett gyakorlattal rendelkezik. (13/2001.
(IV. 10.) KöViM rendelet 4§ (8) és (9) bekezdései)
2. rész tekintetében
M.2.2. legalább 1 fő vezető hajótervező, aki G-E-9 - Belvízi nagyhajó szakértő vagy azzal
egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlattal rendelkezik
M.2.3) legalább 1 fő minősített hegesztő, aki rendelkezik a munkakörhöz szükséges szakmunkás
bizonyítvánnyal és EN287-1 vagy EN9606-1 szerinti vagy azzal egyenértékű minősítéssel
M.2.4) legalább 1 fő villanyszerelő, aki rendelkezik a munkakörhöz szükséges szakmunkás
bizonyítvánnyal, hajóvillamossági szerelési munkában legalább 3 év tapasztalattal
Szakemberek közötti átfedés lehetséges. Amennyiben ajánlattevő több résre tesz ajánlatot,
ugyanazon szakember bemutatható mindkét rész tekintetében is.
Az M.1)-M.2) alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kés/hibás telj./meghiúsulási kötbér: a szerz.tervezet szerint.
Telj./Jóltelj. bizt.: nettó ellenszolg.5%, nyújtható a Kbt.134.§(6)a).
A benyújtott számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt.135.§(1) kiadott telj. igazolást követően 30 napos
fiz. határidő mellett, a Kbt.135.§(4)-(6), valamint a szerz.ben foglaltak szerint.
A fin.módja: szállítói fin.
Tám. int.: uniós: 85,000000% hazai:15,000000%
Szállítói előleg mértéke: 22/2017.(VI.29.)NFMrendelet1. mell. 105. sor, előleg visszafiz. bizt.: 75/2016.(IV.5.)
Kr. 27/A.§ foglaltakra figy. a 272/2014.(XI.5.) Kr. 118/A.§(2a)szerint.
1. rész vonatkozásában hajónként 1 db számla nyújtható be, 2. résznél részszámlázás: hajónként
4db részszámla: hajótest-30%, gépészet-30%, felszerelések és berendezések 30%, kész hajó átadás
(végszámla) 10%.
Az ajánlattétel, a szerz.s, száml. és kif. devizaneme: Euró (EUR)
Száml.,elszáml.,fiz.fel. tekintetében irányadóak a spec jsz-ek, 2011. évi CXCV tv., 368/2011 (XII. 31.) Kr. is
A részl. a közb. dok. tart.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda, 1054
Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony, 6. emelet.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontási eljárást a Kbt. 68. § (1)-(4)
és (6) bekezdésében foglaltak szerint folytatja le.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az épületben portaszolgálat működik és a
beléptetés akár 30 percet is igénybe vehet. Felhívjuk a figyelmet, hogy hozzanak magukkal
személyazonosításra alkalmas, érvényes okmányt.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a) Értékelés: Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont. Értékelés
módszere: 1-2. rész: ár fordított arányosítás; 1. rész: 2.1.; 2. rész: 2.1., 2.2. pontozás; 1. rész 2.2.
arányosítás.
b)Ajánlatot 1papír alapú pl-ban, zárt csomagolásban, az1.3pontban meghatározott címre közvetlenül
v postai úton kell benyújtani az at határidő lejártáig (személyes leadás esetén:h-cs9-15,p9-12, az
ajánlattételi határidő napján az at határidő lejártáig).
c)Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Kbt. 66.§(5)bek. szerinti felolvasólap
- ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró
személy aláírási címpl-ának v aláírás mintájának eredeti v másolati pl-a
- amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a
kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt
meghatalmazás eredeti v másolati pl-a
- AT a Kbt. 66. § (2) bek. foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyil.
- AT a Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyil
- ATnek a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil (nemleges tartalommal is)

- nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, továbbá a kapacitást biztosító szerv nyil
- szakmai ajánlat (1-2. rész: ártáblázat, műszaki tartalom elfogadására vonatkozó nyilatkozat, 1.
rész: gyártói adatlap adott esetben)
- Kbt.134.§(5)bek. szerinti nyil
- közös ATi megállapodás, amely tartalmazza a dokumentációban leírtakat
d)AK a Kr.30 §(4) bek. szerint felhívja ATők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a
III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a Kr.28.§(3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.
e)Az ajánlatban benyújtott dok. a Kbt.47.§(2)bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.
f)Kbt. 71.§(6)bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be úgy AK korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
g)Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását sem közös AT, sem önálló AT vonatkozásában.
h) Ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész: 900.000,- Ft 2. rész: 7.500.000,- Ft
Ez teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással AK Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-00319841-30005204 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos
összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával,
v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának
határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás
megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
i)Gazdasági szereplő a közbeszerzési dok. letöltését követően köteles a regisztációs lap kitöltésével
AK számára megadni azon kapcsolattartási pontokat, melyeken AK és a gazdasági szereplő
között tájékoztatás az ajánlattétel időszakában megtörténhet. Felhívjuk AT figyelmét arra, hogy
a regisztráció nélküli letöltés esetén az AK az eljárás során nyújtott tájékoztatások megküldésért
felelősséget nem vállal!
j) Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
k)FAKSZT: dr. Pete Judit OO353
l) IV.2.6)pontban jelölt ajánlati kötöttség minimális időtartamának megadott két hónap 60 napban
értendő.
m) A további részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (6293/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Nemzeti azonosítószám: AK14540
Postai cím: Elnök utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Csaba, vezérigazgató
Telefon: +36 13030168
E-mail: info@rsoe.hu
Fax: +36 14770549
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rsoe.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.rsoe.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: www.rsoe.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II. emelet 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Schmalz Péter (FAKSZ 00088)
Telefon: +36 17961010
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rsoe.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:

Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyesület
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Hírközlés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Hajózási Információs Rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódó hardverbeszerzési feladatok
ellátása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30210000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Hajózási Információs Rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódó hardverbeszerzési feladatok ellátása.
Adásvételi szerződés a Hajózási Információs Rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó hardverbeszerzési
feladatok (kliens oldali és szerver oldali eszközök szállítás, beállítás, üzembe helyezés) ellátására.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre

legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Hajózási Információs Rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódó hardverbeszerzési feladatok
ellátása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30210000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros
Kormányhivatala, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium;
Tokaj, Komárom, Mohács
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Hajózási Információs Rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódó hardverbeszerzési feladatok ellátása.
Kliens oldali infrastruktúra:
Megnevezés db
Vidéki telephely
Lenovo ThinkPad T540p 3G 120GB SSD 15,6" (2 Cores, 3M Cache, up to 3.20 GHz, 12 GB DDR3) 10
Laptop táska (17"-ig) 10
HP Officejet Pro X476dw (CN461A) Multifunkciós nyomtató 5
Budapesti telephely
Lenovo ThinkPad T540p 3G 120GB SSD 15,6" (2 Cores, 3M Cache, up to 3.20 GHz, 12 GB DDR3) 17
Laptop táska (17"-ig) 17
Nikon Coolpix S810c Digitális fényképezőgép (16 MP CMOS, 12x optikai zoom, hibrid VR, Wi-Fi) 3
HP Officejet Pro X476dw (CN461A) Multifunkciós nyomtató 5
Ügyfélszolgálat
Lenovo ThinkPad T540p 3G 120GB SSD 15,6" (2 Cores, 3M Cache, up to 3.20 GHz, 12 GB DDR3) 2
Laptop táska (17"-ig) 2
HP Officejet Pro X476dw (CN461A) Multifunkciós nyomtató 2
Szerver oldali infrastruktúra:
Description Quantity
Keret
Lenovo Flex System Enterprise Chassis w/ CMM2 with 2 x 2500W AC PSU, Rackable 1
Flex System Enterprise Chassis 2500W Power Module 4
Lenovo XClarity Pro, per Managed Chassis w/1 Yr SW S&S 1
Lenovo Flex System Fabric CN4093 10Gb Converged Scalable Switch 2
Lenovo Flex System FC5022 24-port 16Gb SAN Scalable Switch 2
Lenovo Flex System Redundant Chassis Management Module 2 1
3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response 1
ToR switch
RackSwitch G8124E (Rear to Front) 2
Adjustable 19" 4 Post Rail Kit 2
European 10A line C13 to CEE 7/7 (2.8M) 4
2m Passive DAC SFP+ Cable 8
SFP 1000Base-T (RJ-45) Transceiver 6
Vmware host
Flex System x880 X6 Compute Node, 2x Xeon 16C E7-8860v3 140W 2.2GHz/1600MHz/40MB, 2x16GB, O/
Bay 2.5in SAS 5
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM 150
Intel S3520 240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5in SSD 10
Flex System FC5052 2-port 16Gb FC Adapter 10
3 Year Onsite Repair 24x7 24 Hour Committed Service (CS) 5
Mentes

Flex System x240 M5 Compute Node, Xeon 6C E5-2608Lv3 52W 2.0GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay
2.5in SAS 2
16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM 6
120GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise Value SSD 4
Flex System FC5052 2-port 16Gb FC Adapter 2
3Y Tech Install Parts 24x7x24 Commit Svc Repair 2
TS3100 Tape Library Model L2U 1
6173 LTO Ultrium 6 Half High Fibre Drive Sled 2
6173 Rack Mount Kit 1
6173 Right Side Tape Magazine 1
6173 Left Side 2U Tape Magazine 1
Ultrium Cleaning Cartridge L1UCC 2
Ultirum 6 Data Cartridge 5 Pak 10
13 m LC-LC Fibre Cable 1
3 Year Onsite Repair 24x7 24 Hour Committed Service (CS) 1
2.8m, 10A/230V, C13 to CEE7-VII (Europe) Line Cord 1
Storage
Storwize V3700 2.5-inch Storage Controller Unit 1
1.2 TB 10,000 rpm 6 GB SAS 2.5" HDD 44
400 GB 12 GB SAS 2.5" Flash Drive 4
8 Gb FC 4 Port Host Interface Card 2
Turbo Performance 1
Easy Tier 1
Rack Shipment Bracket 2
3 Year Onsite Repair 24x7 24 Hour Committed Service (CS) 1
2.8m, 10A/230V, C13 to CEE7-VII (Europe) Line Cord 2
Lenovo 5m LC-LC OM3 MMF Cable 4
Storwize V3700 2.5-inch Storage Expansion Unit 1
3 Year Onsite Repair 24x7 24 Hour Committed Service (CS) 1
3m SAS Cable (mSAS HD to mSAS HD) 2
Amennyiben a közbesz. dok. bármely része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra,
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik
Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést is elfogad 321/2015. (X.30.) K.r. 46. § (3) bekezdés alapján.
A közbeszerzési eljárás tárgya a közbesz. dok.-ban részletesen meghatározásra kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF 2015-HU-TM-0187-W
II.2.14) További információ:
II.2.6): TED továbbítás miatt. Nem irányadó.
A beszerzési igény, tárgyának jellege, természete, és a kapcsolódó további körülmények, így az ellátandó
feladatok egymásra épülése, komplex projektfelelősség követelménye nem teszik lehetővé a részekre
történő ajánlattételt.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlatában az ajánlat
benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai
közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD formanyomtatványt kell
benyújtania az ajánlatban.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§-a alapján az ajánlattevő az ajánlatában az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67.§ (4) szerintinyilatkozatot kell benyújtania.
Ha az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a
kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, az ajánlattevőknek az EEKD megfelelő részeiben az
adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni, azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek
ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet előírja.
Ajánlattevőknek az EEKD megfelelő részében azt is fel kell tüntetniük, hogy a III. és IV. Fejezet
szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
(ajánlattevőnek) a321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8., 10., 12-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az
adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Irányadó a
Kbt. 74. § (1) bekezdése.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésére
figyelemmel nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt, erre tekintettel
igazolási módot sem.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel nem ír
elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 321/2015. (X.30.) K.r. (továbbiakban:
K.r.) 1.§ (1) bek. alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között
rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján alábbiakban meghatározott alkalmassági

követelményeknek (továbbiakban: alk.köv.). Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők
mindegyikének külön EEKD formanyomtatványt kell benyújtania ajánlatban.
K.r. 3. § (2) bek. alapján, ha ajánlattevő az előírt alk.köv.-nek más szervezet v. személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek v. személyek mindegyike által kitöltött és aláírt
külön EEKD-t is be kell nyújtania ajánlatában. Kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek v.
személyek alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket ajánlattevő
igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Ajánlatkérő K.r. 2. § (5) bek. alapján alk. köv. előzetes igazolására elfogadja érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban.
Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alk. köv.-re vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel:
M.1. Kbt. 65. § (4) bek. és K.r. 21. § (1) bek. a) pont alapján jelen felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
legjelentősebb szállításainak ismertetése.
K.r. 22. § (1) bek. a) pont alapján
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely 2014/24/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa
adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatának csatolása szükséges.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: teljesítés kezdő és
befejező ideje (év,hónap,nap), szerződést kötő másik fél, szállítás tárgya, szállítás mennyisége,
továbbá nyilatkozni kell, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alk. köv.! A
teljesítés befejezésének (ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év) v. a teljesítés
megkezdésének (ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat év) az időpontjának
a vizsgált időintervallumba kell esnie!
M.2. Kbt. 65. § (4) bek. és K.r. 21. § (1) és (3) bek. b) pont alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatban
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek
- a bemutatása a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével és az adott szakemberrel igazolni kívánt alk.köv. pontos számának megjelölésével,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának; a szakmai tapasztalat a szakmai
önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Csatolni kell a teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb
hat éven belül megkezdett és az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített referenciával,
ami
- legalább 5 fizikai szervert (ebből legalább 3 db dupla E7 processzoros) tartalmazó keret és
legalább 36 merevlemez befogadására alkalmas storage szállítása és rendszerintegrációra
vonatkozik;
- legalább 20 db laptop (legalább 120 GB SSD-vel, legalább kétmagos processzorral, legalább 12
GB DDR3 memóriával) beszerzése szállítása és beüzemelésére vonatkozik.
Egy referencia több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is
felhasználható.
Az előírt referencia több szerződéssel is teljesíthető.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi végzettséggel/képzettséggel
valamint szakmai tapasztalati idővel rendelkező szakemberrel:
1 fő mérnök végzettségű/képzettségű szakemberrel, aki legalább 3 év tapasztalattal rendelkezik
rendszerintegráció terültén.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65.§ (7) alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szállítói finanszírozás 100%
Nyertes ajánlattevő Kbt. 135.§ (1) igazolást követően kiállított számla alapján jogosult vételárra, átutalással,
Ptk. 6:130.§ (1)-(2) szerint, továbbá a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű
szállítói előlegre jogosult, biztosíték: 10-30% közötti részre.
80%-20% részszámlázási lehetőség, szerz. szerint
A számlázás, elszámolás, fizetés feltételei tekintetében irányadóak a specifikus jogszabályi rendelkezések,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, illetve a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet, a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 22/2017. (VI. 29.) NFM rendelet előírásai, a támogatási szerződés feltételei.Ellenszolg. telj. részletes
feltételeit szerz.terv. tart.
Karakter korlát miatt Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban folytatódik.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.,
1061 Budapest, Andrássy u. 17. II. emelet 9.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csatolja:
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti
aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha
ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy hiteles
cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy
kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta)
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) írásos meghatalmazást.
2. Ajánlattevő folyamatban lévő cégbírósági vált. bejegyzési eljárás esetén cégbírósághoz benyújtott
vált. bejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről cégbíróság általi igazolást csatolja, nemlegesség
esetén nyilatkozatot.
3. Ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Kbt. 66.§(6) a)-b) nyilatkozatát,
- Kbt. 66.§(2) ajánlattevő eredeti kifejezett nyilatkozatát,
- Kbt. 66.§(4) nyilatkozatot,
- Kbt. 66.§(5) szerint felolvasólapot.
4. A Kbt. 71.§(6) bekezdés 2. mondata szerinti esetben a hiánypótlást Ajánlatkérő biztosítja.
5. Kötbér: szerződés olyan okból történő késedelmes teljesítése vagy meghiúsulása esetén,
amelyért nyertes ajánlattevő a felelős, továbbá jólteljesítési biztosíték a közbeszerzési dokumentum
szerint. Jótállás: 36 hónap a sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítottan.
6. A III.1.3. M1-M2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevői jegyzékbe
történő felvételfeltételeinél szigorúbbak.
7. Ajánlati bizt: 1.000.000,- HUF. Ajánlatkérő 10200940-20713209-00000000 számú bankszámlára
átutalni vagy befizetni vagy a Kbt. 54.§ (2) bekezdés más formában is teljesíthető, befizetés vagy
átutalási kivonat, garancianyilatkozat vagy kezességvállalást tartalmazó kötelezvényajánlatban
csatolással dokumentációban részletezettek szerint.
8. Irányadó idő magyarországi helyi idő.
9. Kbt. 35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
10. Ajánlatban csatolni kell nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. Követelés
érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást vagy nyilatkozatot eredetiben szükséges
becsatolni. Ajánlatkérő nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlatevő általi felelős
fordítását elfogadja.
11. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös
ajánlattevői megállapodást.

12. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont
szerint értékeli. A részszempontok szerinti adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont
14. Előírt biztosítékok Kbt. 134.§ (4) bek szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról
ajánlattevőnek a Kbt. 134.§ (5) alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
15. Beállítás, üzembe helyezés menete
1 Bevezetés
2 Rendszer kialakítás
• Hálózat
• Központi Infrastruktúra
- Eszközök
- Manager szerverek Beállítás (Cluster Konfigurálás, Merevlemez kezelése)
- Alkalmazás Szerverek beállítása (Az operációs rendszer alaptelepítése, IP cím és URL beállítás,
Email beállítás, LDAP beállítás, Napló beállítás, Mentés, Kiszolgáló Tomcat telepítése, Tanúsítvány
telepítése)
- Mentő szerver
• Kliens oldali Infrastruktúra
- Eszközök
Kliensek
16. A felhívás IV.2.6. pontjában szereplő 2 hónap alatt ajánlatkérő 60 napot ért.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://kozbeszerzes.hu/magunkrol/dontobizottsag/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
"III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek" folytatása:
Késedelmi kötbér: nettó ellenszolg. 0,5%/késedelmes naptári nap, max: 30%,- a késedelmi kötbér
maximum elérése esetén Ajánlatkérő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
Meghiúsulási kötbér: nettó ellenszolg. 30%-a
Jótállás: 36 hónap, sikeres átadás-átvételi eljárástól
Jólteljesítési biztosíték: nettó ellenszolgáltatás 0,5%-a
Főbb jogszab.:
2015. évi CXLIII.tv
2013. évi V.tv
Ptk. 6:130.§ (1)-(2);6:155.§;Kbt. 135.§ (1),(4)-(5)-(6) bek.
75/2016 (IV.5.) K.r. 27/A. §
22/2017. (VI. 29.) NFM rendelet 1. sz melléklet 105. sor
Ajánlattétel, elszámolás, szerz., kifizetés pénzneme: HUF
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://kozbeszerzes.hu/magunkrol/dontobizottsag/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Semmelweis Egyetem (5427/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06765
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gredics Éva
Telefon: +36 12109610
E-mail: gredics.eva@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: http://semmelweis.hu/beszerzes/category/kozbeszerzesi-eljarasok/aktiv-eljarasok/
(URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Üllői út 55. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Gredics Éva
Telefon: +36 12109610
E-mail: gredics.eva@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Üllői út 55. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1091
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Gredics Éva
Telefon: +36 12109610
E-mail: gredics.eva@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: felsőoktatás, egészségügy
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi keretszerződés rövidtávú mechanikus keringéstámogató eszközök beszerzésére a
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33182000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés rövidtávú mechanikus keringéstámogató eszközök beszerzésére a Városmajori
Szív- és Érgyógyászati Klinika részére:
Az ajánlattétel tárgyát a keringéstámogató eszköz pumpafej modulja, illetve az ehhez tartozó csőkészlet és
egyszer használatos implantációs segédeszközök jelentik.
Teljes mennyiség a szerződés időtartamára: 32 db, ebből 4 db konszignációs raktárban.
A keretszerződés időtartama 24 hónap 6 hónapos hosszabbítási lehetőséggel.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem

Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi keretszerződés rövidtávú mechanikus keringéstámogató eszközök beszerzésére a
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33182000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés rövidtávú mechanikus keringéstámogató eszközök beszerzésére a Városmajori
Szív- és Érgyógyászati Klinika részére:
Az ajánlattétel tárgyát a keringéstámogató eszköz pumpafej modulja, illetve az ehhez tartozó csőkészlet és
egyszer használatos implantációs segédeszközök jelentik.
Teljes mennyiség a szerződés időtartamára: 32 db, ebből 4 db konszignációs raktárban.
A keretszerződés időtartama 24 hónap 6 hónapos hosszabbítási lehetőséggel.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok VI. számú fejezete szerinti
Közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10 pont.
A 2. minőségi részszempont esetében 0,5 óránál rövidebb időtartam érvényesen nem ajánlható, továbbá az
5 óránál hosszabb időtartamra adott ajánlat az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10
pont) kap.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a jogszabályoknak megfelelően kiállított
eredeti számla ellenében utólag, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 60 naptári napon
belül átutalással történik, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. § (1), (5)(6) bekezdéseinek, a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a és a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdései szerint,
figyelemmel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt rendelkezésekre.
Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) és az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. tv. (Áht.) hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően,
illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A finanszírozási, fizetési feltételek pontos leírását a dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő nem teszi
lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet
(projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Közös ajánlattétel esetén utalni kell a közös ajánlattételi szándékra jelen ajánlati felhívás VI.3.3. pontja
valamint a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban szabályozottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az implantáció lehetséges pozíciója (db) (1 vagy 2 pozíció) (pontozás) 2

2 A vezérlőegység beépített akkumulátorának kapacitása (min. 0,5 óra, max. 5 óra) (egyenes
arányosítás) 1
3 A hálózatról leválasztás esetén az akkumulátoron töltött idő kiegészítő külső áramforrás
alkalmazásával meghosszabbítható (igen-nem) (pontozás) 1
4 A rendszerből lehetséges beteg naplófájl letöltése (a letöltött betegfájl értékeléséhez szükséges
szoftvert az ajánlattevő biztosítja) (igen-nem) (pontozás) 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a keretszerződés 24
hónapos időtartama alatt a keretmennyiség nem kerül kimerítésre, úgy ajánlatkérő a szerződés
időtartamát egyoldalú nyilatkozattal további 6 hónappal meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem biztosítja a több részre történő ajánlattételt, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás
tárgyának természete (kizárólag egyfajta termék beszerzése) nem teszi lehetővé azt.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő),
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
62. § (1) - (2) bek.-ben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor a II.
Fejezetnek megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.
62. § (1) és (2) bek. hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 67. § (1)-(3) bek.-re, és a 321/2015. (X.30.) Kr. 3.
§ (2) és (3) bek-re is.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, továbbá akkor is, ha ajánlattevő a
szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai vonatkozásában nyilatkozatot kell
benyújtania a 321/2015. (X.30.) Kr-ben előírt tartalommal, azzal a módosítással, hogy a hivatkozott
jogszabály hatályon kívül helyezése miatt a Kbt. 62. § k) pont kb) alpontja szerinti a pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény

3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos fogalmát kell
alkalmazni.
Amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van
folyamatban, az ajánlathoz a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz
(vagy az Ajánlattevő országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. A
nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell az ajánlatban.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a
kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a értelmében ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8.,
10. és 12-16. §-iban foglaltakra, valamint a Kbt. 64. §-ára.
A gazdasági szereplők az adott eljárás során benyújtott formanyomtatványban található
információkat másik közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják, ha az abban foglalt információk
továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a másik eljárásban
megkövetelt információkat.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (4) bek-re, a 74. § (1) bek b) pontjára és (2) bek. a) pontjára.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő
gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és
pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) K. r. 2.
§ (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők
egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének
(alfa) szakaszát kitölteni.
Az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó igazolásokat, a III.1.3) pont szerinti
részletes adatokat is tartalmazó nyilatkozatait kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető - illetve Ajánlatkérő erre vonatkozó döntése alapján az értékelési
sorrendben azt követő legkedvezőbb - ajánlattevő köteles csatolni Ajánlatkérőnek az eljárás
eredményéről szóló döntését megelőző felhívására. [Kbt.69. § (4), (6) bekezdései]
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő
ismertesse az ajánlati felhívás feladásának időpontjától (Felhívás VI.5) pontja) visszafelé számított
3 év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával műszakilag egyenértékű (rövidtávú
mechanikus keringéstámogató eszközök) szállításait legalább az alábbi tartalommal:
• a szállítás tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés
megállapítható legyen,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés ellenszolgáltatás fejében történt,
• a teljesítés mennyisége (db),
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
• saját teljesítés aránya (adott esetben).
A referenciák ismertetését olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, amelyből
egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciára vonatkozó követelmény teljesítésének
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott
szervezet valósítja meg a szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján az ajánlattevő által
megajánlott termék vonatkozásában csatolandó külső akkreditált szervezet által kiállított CE
tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű intézkedések bizonyítékai

a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9 §. (2) bekezdésében foglaltak szerint (gyártói megfelelőségi
nyilatkozat és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről
szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvány), amely bizonyítja, hogy
a megajánlott áru megfelel a 93/42/EEC irányelvben vagy a 4/2009. EüM rendeletben foglaltaknak.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel - közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1)-(2) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik
az ajánlati felhívás feladásának időpontjától [felhívás VI.5) pont] visszafelé számított 3 évben
(36 hónapban) a közbeszerzés tárgyával műszakilag egyenértékű (rövidtávú mechanikus
keringéstámogató eszközök), ellenszolgáltatás fejében történő szállításokra vonatkozó egy vagy
több referenciával, amely(ek) összmennyisége eléri a 20 db-ot.
Ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként
valósult meg, azok akkor mutathatók be referenciaként, ha azokból egyértelműen megállapítható,
hogy a fenti mennyiségek szállítására az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé
számított 3 évben került sor.
M2) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a megajánlott termékre vonatkozó érvényes
CE tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű intézkedések
bizonyítékaival a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9 §. (2) bekezdésében foglaltak szerint
(gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához
az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési
tanúsítvánnyal), amely bizonyítja, hogy a megajánlott áru megfelel a 93/42/EEC irányelvben vagy a
4/2009. EüM rendeletben foglaltaknak.
Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel - közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
-Késedelmi: a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett eseti megrendeléssel érintett Áru nettó
ellenértékének napi 1 %-a, de legfeljebb 20 %-a.
-Meghiúsulási: Alapja az Eladó által visszaigazolt megrendelés meghiúsulással érintett tételei nettó árának
25%-a. Ha az Eladó a teljesítést megtagadja, valamint ha Eladó 30 naptári napon belül 2. alkalommal
is késedelmesen teljesíti vagy elmulasztja a szállítást, ebben az esetben a meghiúsulási kötbér alapja a
Szerződés teljes nettó ellenértékének 25%-a
Ha az Eladó konszignációs raktárból lejelentetten felhasznált Árut a lejelentéstől számított huszonegyedik
(21.) napon sem pótolja, úgy a meghiúsulási kötbér az érintett Áru(k) nettó értékének 25%-a.
Minőségi v. mennyiségi hiányosság esetén, valamint ha kiderül, hogy az Áru típusában (rendszerében) nem
felel meg a minőségi követelményeknek, a Vevő a Ptk. 6:159.§(2)bek. szerint kellékszavatossági igényt
érvényesíthet.
Terjedelmi korlát miatt bővebben a közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Semmelweis Egyetem Beszerzési
Igazgatóság, 1091 Budapest, Üllői út 55. I. em.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak
értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglalt
rendelkezések az irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. AT-nek, valamennyi közös AT-nek az ajánlatában be kell nyújtania:
-a kizáró okok és alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-t;
-Kbt. 66.§ (2), (4) és (6) bek-e (a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (3) bek. a) pontja alapján az
alvállalkozók EEKD-ban való feltüntetésével), Kbt. 67.§ (1),(3) és (4)bek.-e szerinti nyilatkozatokat a
dokumentációban meghatározott tartalommal;
-Kbt. 66.§ (5) bek.-e szerinti felolvasólapot a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti adatokkal;
-az idegen nyelvű dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítások tartalmának hitelességére
vonatkozó nyilatkozatot,
-321/2015. (X.30.) Kr. 13.§ szerinti adatokat, nemleges tartalom esetén is szükséges nyilatkozni,
-szakmai ajánlatot: Csatolandó a megajánlott eszköznek és tartozékainak magyar nyelvű technikai
specifikációját tartalmazó műszaki leírás, prospektus.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT, közös AT-k, illetőleg az ajánlatban nyilatkozatot aláíró
szervezetek esetében az alábbi iratokat:
-a nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv 9.§ (1) bek.-e szerinti
aláírási-mintáját,
-a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó,
ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalva.
3. Ha több gazdasági szereplő közösen nyújt be ajánlatot, az erről szóló megállapodást csatolni
kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A megállapodásban a közös ajánlattevőknek a
szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
4. AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt.
65.§ (7)-(9) bek.-e alapján. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (8)-(9) bek.-eiben foglaltakra, továbbá
tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71.§ (6) bek-re figyelemmel az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplőre tekintettel egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
5. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani.
6. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest
szigorúbban állapította meg a műszaki, szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolását a felhívás
III.1.3) M1) és M2) pontjaiban.
7. Az ajánlatban szereplő dokumentumok formai követelményeire a Kbt. 47.§ (2) bek.-e az irányadó.
A Kbt. 66. § (2) bek.-e szerinti nyil.-ot, valamint a garancia- és kezességvállalási nyilatkozatot eredeti
vagy hiteles másolati formában kell benyújtani.
8. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
9. AK a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve
az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
10. AK a Kbt. 2.§ (5) bek.-ben foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
11. A közbeszerzési dok.-ok elérhetőek a http://semmelweis.hu/beszerzes/category/kozbeszerzesieljarasok/aktiv-eljarasok/ oldalon. AK jelszó megadásával biztosítja a dok.-ok elérhetőségét,
mely a gredics.eva@semmelweis-univ.hu címre küldött e-mailben kérhető. A jelszó átvételét és a
dokumentumok letöltését a jelszóval együtt megküldött átvételi elismervény visszaküldésével kell
igazolni 2 munkanapon belül.
12. AK a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
13. A benyújtott papír alapú és az elektronikus ajánlat példányai eltérése esetén ajánlatkérő az
eredeti papír alapút tekinti irányadónak.
14. A IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt AK 60 napot ért.
15. FAKSZ: Dr. Schäffer Kinga, lszám: 00275, helyettese: Dr. Farkas Dénes, lszám: 00281.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:

Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9)
bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Semmelweis Egyetem (5610/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06765
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szula István
Telefon: +36 12109610
E-mail: szula.istvan@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.semmelweis.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: http://semmelweis.hu/beszerzes/category/kozbeszerzesi-eljarasok/aktiv-eljarasok/
(URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Üllői út 55. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1091
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szula István
Telefon:
E-mail: szula.istvan@semmelweis-univ.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Üllői út 55. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11

Postai irányítószám: 1091
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szula István
Telefon:
E-mail: szula.istvan@semmelweis-univ.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi szintű
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egészségügy, felsőoktatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SE tűzgátló ajtók, hő és füstvédelmi megoldások, pánikzárak, vészkijáratok, automata ajtók
felülvizsgálata, karbantartása, hibaelhárítása, javítása, felújítási tevékenységek elvégzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50700000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
SE tűzgátló ajtóinak, hő és füst elleni védelem megoldásainak, pánikzárainak, vészkijáratainak, automata
működésű ajtóinak felülvizsgálata, karbantartása, hibaelhárítása, javítása és felújítási tevékenységeinek
elvégzése.
2 rész esetében összesen: 1313 db
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 280000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre

legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: SE tűzgátló ajtók, hő és füstvédelmi megoldások, pánikzárak, vészkijáratok, automata ajtók
felülvizsgálata, karbantartása, hibaelhárítása, javítása, felújítási tevékenységek elvégzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50700000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem szervezeti egységei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész
SE tűzgátló ajtóinak, hő és füst elleni védelem megoldásainak, pánikzár, vészkijárati biztosító rendszereinek
és automata működésű ajtóinak jogszabály szerinti időszakos felülvizsgálata és karbantartása; jogszabály
szerinti kötelező hibaelhárítási, javítási és felújítási tevékenységének elvégzése.
842 db berendezés
Az ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat általános előírásai tekintetében a 54/2014.(XII.5.) BM Rend.
248.§, 249.§- foglaltak, valamint a TvMI 12.2:2017.07.03 és TvMI 3.2:2017.12.01. tűzvédelmi műszaki
irányelvekben foglaltak az irányadóak.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok VI. számú fejezete szerinti
Közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték kifizetése a jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti
számla ellenében utólag, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül
átutalással történik, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. § (1), (5)-(6) bekezdései
valamint a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdései szerint, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv.
(Art.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht), valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvényben foglalt rendelkezésekre, és a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontjára.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően,
illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik.
A finanszírozási, fizetési feltételek pontos leírását a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Közös ajánlattétel esetén utalni kell a közös ajánlattételi szándékra jelen ajánlati felhívás VI.3. pontja,
valamint a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban szabályozottak szerint.
Árszemponton belüli részszempontok és súlyszámok:
1. Nettó ajánlati ár Súlyszám: 70
1.1. Az eszközlistában szereplő berendezések időszakos felülvizsgálati és rendszeres karbantartási díjai
összesítve Súlyszám: 50
1.2. Eseti hibaelhárítás rezsióra díja Súlyszám: 20
További információ:
Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania min. 2.000.000 Ft/kár és legalább
10.000.000 Ft/év mértékű, tűzgátló ajtó, hő és füst elleni védelmi megoldás karbantartási és/vagy javítási
tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény/biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum
egy eredeti, vagy másolati példányát. A felelősségbiztosításnak a szerződés teljes időtartamára kell
folyamatosan fennállnia. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik a
felelősségbiztosítással. Mindkét részre történő ajánlattétel esetén elegendő egy, a fentiekben meghatározott
mértékű, és tárgyú felelősségbiztosítási kötvény/biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum
benyújtása.
Az értékelés módszere valamennyi rész esetében:
Az 1., 2. és 4. minőségi kritérium esetében az értékelés módszere az arányosítás.

A 3. minőségi kritérium az értékelés módszere a közvetlen pontkiosztás.
Az ár kritériumon belüli részszempontok esetében az értékelés módszere a fordított arányosítás.
A módszertan részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibaelhárítás megkezdése kiemelt fontottságú hiba esetén a bejelentéstől
számítva (min. 1 óra, max. 2 óra) 15
2 Hibaelhárítás megkezdése átlagos fontottságú hiba esetén a bejelentéstől számítva (min. 6 óra,
max. 24 óra) 5
3 Rezsióradíj negyedórás egységekben történő elszámolásának lehetősége (igen-nem) 5
4 A szerződés teljesítésében részt vevő, az M2) alkalmasság körében bemutatott szakemberek
képzettsége (a műszaki leírásban meghatározott gyártói képzések igazoltan elvégzett száma) (min.
3, max. 6) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 200000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő - a Szerződés megszűnését
megelőzően - egyoldalú jognyilatkozattal jogosult a Szerződés hatályát 1 (egy) alkalommal,
legfeljebb 6 (hat) hónappal meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig az 1. rész esetében rendelkeznie kell
legalább 1 db, 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó zárt vagy dobozos felépítményű tehergépkocsival,
amely alkalmas 180x230 cm-es ajtó és üveglapok biztonságos szállítására, valamint legalább 1 db
szervízautóval.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén a tehergépkocsik közti átfedés nem megengedett.
II.2.1)
Elnevezés: SE KBÉ tűzgátló ajtók, hő és füstvédelmi megoldások, pánikzárak, vészkijáratok, automata ajtók
felülvizsgálata, karbantartása, hibaelhárítása, javítása, felújítási tevékenységek elvégzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

50700000-2

NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Központi Betegellátó Épület 1082
Budapest, Üllői út 78.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész
SE Központi Betegellátó Épületének tűzgátló ajtóinak, hő és füst elleni védelem megoldásainak,
pánikzár, vészkijárati biztosító rendszereinek és automata működésű ajtóinak jogszabály szerinti
időszakos felülvizsgálata és karbantartása; jogszabály szerinti kötelező hibaelhárítási, javítási és felújítási
tevékenységének elvégzése.
471 db berendezés
Az ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat általános előírásai tekintetében a 54/2014.(XII.5.) BM Rend.
248.§ ,249.§- foglaltak valamint a TvMI 12.2:2017.07.03 és TvMI 3.2:2017.12.01. tűzvédelmi műszaki
irányelvekben foglaltak az irányadóak.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok VI. számú fejezete szerinti
Közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték kifizetése a jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti
számla ellenében utólag, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül
átutalással történik, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. § (1), (5)-(6) bekezdései
valamint a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdései szerint, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv.
(Art.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht), valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvényben foglalt rendelkezésekre, és a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontjára.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően,
illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik.
A finanszírozási, fizetési feltételek pontos leírását a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Közös ajánlattétel esetén utalni kell a közös ajánlattételi szándékra jelen ajánlati felhívás VI.3. pontja,
valamint a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban szabályozottak szerint.
Árszemponton belüli részszempontok és súlyszámok:
1. Nettó ajánlati ár Súlyszám: 70
1.1. Az eszközlistában szereplő berendezések időszakos felülvizsgálati és rendszeres karbantartási díjai
összesítve Súlyszám: 50
1.2. Eseti hibaelhárítás rezsióra díja Súlyszám: 20
További Információ:
Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania min. 2.000.000 Ft/kár és legalább
10.000.000 Ft/év mértékű, tűzgátló ajtó, hő és füst elleni védelmi megoldás karbantartási és/vagy javítási
tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény/biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum
egy eredeti, vagy másolati példányát. A felelősségbiztosításnak a szerződés teljes időtartamára kell
folyamatosan fennállnia. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik a
felelősségbiztosítással. Mindkét részre történő ajánlattétel esetén elegendő egy, a fentiekben meghatározott
mértékű, és tárgyú felelősségbiztosítási kötvény/biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum
benyújtása.
Az értékelés módszere valamennyi rész esetében:
Az 1., 2. és 4. minőségi kritérium esetében az értékelés módszere az arányosítás.
A 3. minőségi kritérium az értékelés módszere a közvetlen pontkiosztás.
Az ár kritériumon belüli részszempontok esetében az értékelés módszere a fordított arányosítás.
A módszertan részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Hibaelhárítás megkezdése kiemelt fontottságú hiba esetén a
bejelentéstől számítva (min. 1 óra, max. 2 óra) 15
2 2. Hibaelhárítás megkezdése átlagos fontottságú hiba esetén a bejelentéstől számítva (min. 6 óra,
max. 24 óra) 5
3 3. Rezsióradíj negyedórás egységekben történő elszámolásának lehetősége (igen-nem) 5

4 4. A szerződés teljesítésében részt vevő, az M2) alkalmasság körében bemutatott szakemberek
képzettsége (a műszaki leírásban meghatározott gyártói képzések igazoltan elvégzett száma) (min.
0, max. 1) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 80000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő - a Szerződés megszűnését
megelőzően - egyoldalú jognyilatkozattal jogosult a Szerződés hatályát 1 (egy) alkalommal,
legfeljebb 6 (hat) hónappal meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig a 2. rész esetében rendelkeznie kell
legalább 1 db, 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó zárt vagy dobozos felépítményű tehergépkocsival,
amely alkalmas 180x230 cm-es ajtó és üveglapok biztonságos szállítására.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén a tehergépkocsik közti átfedés nem megengedett.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése
alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők
egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) IV.
részének „alfa” szakaszát kitölteni.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), valamint a 69. § (11) bek-ben foglaltakra.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor a II.
Fejezetnek megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.
62. § (1) és (2) bek. hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 67. § (1)-(3) bek.-re, és a 321/2015. (X.30.) Kr. 3.
§ (2) és (3) bek-re is.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, továbbá akkor is, ha ajánlattevő a
szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.

Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai vonatkozásában nyilatkozatot kell
benyújtania a 321/2015. (X.30.) Kr-ben előírt tartalommal.
Amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van
folyamatban, az ajánlathoz a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz
(vagy az Ajánlattevő országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. A
nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell az ajánlatban.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n), p) és q) pontjában meghatározott időtartamot mindig
a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a értelmében ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8.,
10. és 12-16. §-iban foglaltakra, valamint a Kbt. 64. §-ára.
A gazdasági szereplők adott esetben korábbi, egyéb közbeszerzési eljárás során benyújtott
formanyomtatványokat (EEKD) is felhasználhatnak, amennyiben az abban foglalt információk
továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által jelen eljárásban
megkövetelt információkat. Ebben az esetben gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány
I. részében található adatokat jelen eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az
abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak, valamint a gazdasági szereplő köteles
a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni.
A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok nem lehetnek a felhívás feladásánál korábbi keltezésűek.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (4) bek-re, a 74. § (1) bek b) pontjára, valamint felhívja az
ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében kizárja
az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5)
bekezdése].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) A 321/2015 (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján benyújtandó az ajánlati felhívás feladásának évét
megelőző, mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából - automata
működtetésű ajtók, és/vagy tűzgátló ajtók, és/vagy hő és füst elleni védelem karbantartás és/vagy
javítási tevékenység végzése - származó nettó árbevételéről szóló, ajánlattevő cégszerűen aláírt
nyilatkozata attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Felhívjuk a figyelmet a
321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (3) bek.-ben foglaltakra.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor a II.
Fejezetnek megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.
62. § (1) és (2) bek. hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 67. § (1)-(3) bek.-re, és a 321/2015. (X.30.) Kr. 1.
§ (1) és 3. § (2) és (3) bek-re is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő,
amennyiben az ajánlati felhívás feladásának évét megelőző, mérlegfordulónappal lezárt három üzleti
évben a közbeszerzés tárgyából - automata működtetésű ajtók, és/vagy tűzgátló ajtók, és/vagy hő és
füst elleni védelem karbantartás és/vagy javítási tevékenység végzése - származó árbevétele nem
érte el az
1. rész esetében az összesen: nettó 125.000.000 forintot.
2. rész esetében az összesen: nettó 50.000.000 forintot
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) K. r. 2. §
(5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevők
egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének
α (alfa) szakaszát kitölteni.
Az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó igazolásokat, a III.1.3) pont szerinti
részletes adatokat is tartalmazó nyilatkozatait kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető - illetve Ajánlatkérő erre vonatkozó döntése alapján az értékelési
sorrendben azt követő legkedvezőbb - ajánlattevő köteles csatolni Ajánlatkérőnek az eljárás
eredményéről szóló döntését megelőző felhívására. [Kbt.69. § (4), (6) bekezdései]
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1) A 321/2015. (X. 30.) K. r. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján benyújtandó az ajánlati
felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb automata
működtetésű ajtók, tűzgátló ajtók, és/vagy hő és füst elleni védelem karbantartására és/vagy javítási
tevékenységére irányuló szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó, a 321/2015. (X.30.) K. r. 22. § (1)
bek. szerinti referenciaigazolás(ok) vagy nyilatkozat(ok) a 321/2015. (X.30.) K. r. 22. § (2) bekezdése
alapján legalább az alábbi tartalommal:
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége,
• a szolgáltatás tárgya olyan részletességgel, amelyből egyértelműen megállapítható az
alkalmassági feltételeknek történő megfelelés,
• a szolgáltatás mennyisége (db)
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
• saját teljesítés aránya (adott esetben).
Ajánlatkérő a vizsgált időszakon belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett teljesítéseket
veszi figyelembe.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberek megnevezése, a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai a
képzettségük, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésére; a szakemberek tekintetében
releváns képzettséget vagy végzettséget igazoló dokumentumok, a szakemberek saját kezűleg aláírt
rendelkezésre-állási nyilatkozatai, amelyben feltétlen rendelkezésre-állási kötelezettséget vállalnak
ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésében való
közreműködésre a szerződés teljes időtartama alatt.
Az önéletrajzot olyan részletességgel kell elkészíteni, melyből az alkalmassági
minimumkövetelmények teljesítése kétséget kizáróan megállapítható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)
automata működtetésű ajtó, és/vagy tűzgátló ajtó, és/vagy hő és füst elleni védelem megoldásainak
karbantartására és/vagy javítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített, alábbi referenciával/
referenciákkal vagy legalább 12 hónapja folyamatosan teljesítésben lévő szerződéssel:
1. rész esetében összesen: legalább 630 db szerkezetre vonatkozóan
2. rész esetében összesen: a legalább 350 db szerkezetre vonatkozóan
Az elvárt mennyiségi érték tehát több szerződés útján is teljesíthető.
Ajánlatkérő a vizsgált időszakon belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett teljesítéseket
veszi figyelembe.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt, az 1997.
évi CLIV. tv. 3. § g) pont szerinti egészségügyi intézményben automata működtetésű ajtók, tűzgátló
ajtók, és/vagy hő és füst elleni védelem karbantartása és/vagy javítási tevékenysége területén
legalább 2 éves szakmai tapasztalatot szerzett,
1. rész esetében: legalább 3 fő, legalább középfokú végzettségű, a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1.
számú mellékletének 4. és 13. pontjában foglaltak értelmében tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező
szakemberrel és legalább 3 fő legalább középfokú végzettségű szakemberrel.
2. rész esetében: legalább 2 fő, legalább középfokú végzettségű, a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1.
számú mellékletének 4. és 13. pontjában foglaltak értelmében tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező
szakemberrel és legalább 2 fő legalább középfokú végzettségű szakemberrel.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén a szakemberek közötti átfedés nem megengedett.
A megajánlott szakemberek vonatkozásában az ajánlatkérő által meghatározott előírásokkal
egyenértékű végzettség/képzettség igazolására az ajánlattevő köteles benyújtani az oklevelet kiállító
oktatási intézmény vagy jogutódja igazolását.
A gyakorlati idő ismertetése során a tevékenységek bemutatása év-hónaptól év-hónapig bontásban
történjen. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember
szakmai tapasztalatába.
Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel - közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21.§ (3a) bekezdésében, a 22. § (5), és a 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az eseti megrendelések teljesítéséhez kapcsolódóan a késedelmi kötbér az alábbiak szerint alakul:
kiemelkedő fontosságú hiba:
- javítás megkezdésének késedelme esetén nettó 30.000 Ft/óra
- javítás befejezésének késedelme esetén nettó 30.000 Ft/óra
átlagos fontosságú hiba:
- javítás megkezdésének késedelme esetén nettó 10.000 Ft/óra
- javítás befejezésének késedelme esetén nettó 10.000 Ft/óra
A késedelmi kötbér maximum a nettó keretösszeg 10%-a lehet.
A meghiúsulási kötbér alapja a teljesítés arányában csökken. A teljesítés meghiúsulása esetén, a kötbér
mértéke a nettó keretösszeg 30%-a.
Nyertes ajánlattevő a szerződés keretében nyújtott szolgáltatások megfelelőségéért 24 hónap jótállást
köteles vállalni.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 1091 Budapest, Üllői út 55. I. emelet
(Tárgyaló)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak
értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 68. §-ában foglalt rendelkezések az
irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevőnek (AT), közös AT-nek az ajánlatában be kell nyújtania:
- a kizáró okok és alkalm. követelmények előzetes igazolására az EEKD-t;
- Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bek-e (a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (3) bek. a) pontja alapján az
alvállalkozók EEKD-ban való feltüntetésével), Kbt. 67. § (1), (3) és (4) bek.-e szerinti nyilatkozatokat
a dokumentációban meghatározott tartalommal;
- Kbt. 66. § (5) bek.-e szerinti felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bek szerinti adatokkal;
- nyilatkozatot felelősségbiztosításról;
- részletes kereskedelmi ajánlatot;
- az idegen nyelvű dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítások tartalmának hitelességére
vonatkozó nyilatkozatot,
- 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § szerinti adatokat, nemleges tartalom esetén is szükséges nyilatkozni.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT, közös AT-k, illetőleg az ajánlatban nyilatkozatot aláíró
szervezetek esetében az alábbi iratokat:
- a nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv 9. § (1) bek szerinti
aláírási-mintáját,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó,
ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, bizonyító erejű
magánokiratba foglalva.
3. Ha több gazd. szereplő közösen nyújt be ajánlatot, az erről szóló megállapodást csatolni kell a
dokumentációban meghatározott tartalommal. A megállapodásban a közös AT-k a szerződésszerű
teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
4. Csatolandó adott esetben a 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § szerinti dokumentum.
5. AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát az alkalm. igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. §
(7)-(9) bek.-e alapján. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8)-(9) bek.-eiben foglaltakra,
továbbá tájékoztatja AT-ket, hogy a Kbt. 71. § (6) bek-re figyelemmel az ajánlatban korábban nem
szereplő gazd. szereplőre tekintettel egy alkalommal rendel el újabb HP-t.
6. Az ajánlatban valamennyi dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani.
7. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban
állapította meg a műszaki, szakmai alkalm. feltételeit és azok igazolását a felhívás III.1.1), III.1.2) P1)
- P3) és III.1.3) M1) - M2) pontjaiban.

8. A dokumentumok formai követelményeire a Kbt. 47. § (2) bek az irányadó.
9. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
10. A IV.2.6) pontban feltüntetett 2 hónapos ajánlati kötöttség alatt 60 naptári nap értendő.
11. AK a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve
az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
12. AK a Kbt. 2. § (5) bek.-ben foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
13. AK az ajánlattétel megkönnyítése érdekében részenként külön-külön helyszíni bejárást tart
az alábbi napokon: 2018. május 07., 08. a közbeszerzési dokumentumokban megadott ütemezés
szerint.
14. A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek a http://semmelweis.hu/beszerzes/category/
kozbeszerzesi-eljarasok/aktiv-eljarasok/ oldalon. AK jelszó megadásával biztosítja a dokum.
elérhetőségét, mely a szula.istvan@semmelweis-univ.hu címre küldött e-mailben kérhető. Az átvételt
és a dokum. letöltését a jelszóval együtt megküldött átvételi elismervényen kell igazolni.
15. AK a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját nem alkalmazza.
16. FAKSZ: Dr. Schäffer Kinga, lszám: 00275
17. AK az arányt. alacsony árat az 1.2 résszempont esetében nettó 5200 Ft/óránál alacsonyabb
megajánlás esetén vizsgálja.
18. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés
időpontjáig rendelkeznie kell a műszaki leírásban meghatározott speciális diagnosztikai eszközökkel.
19. Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0-10 valamennyi rész esetében.
20. A Kbt. 76. § (10) bek. értelmében az értékelési módszer részletes ismertetését a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák valamennyi rész esetében.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9)
bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Semmelweis Egyetem (5713/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06765
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnár Gábor
Telefon: +36 12109610
E-mail: molnar.gabor@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://semmelweis.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: http://semmelweis.hu/beszerzes/category/kozbeszerzesi-eljarasok/aktiv-eljarasok/
(URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK06765
Postai cím: Üllői út 55. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnár Gábor
Telefon: +36 12109610
E-mail: molnar.gabor@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://semmelweis.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK06765
Postai cím: Üllői út 55. I. emelet (Titkárság)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1091
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnár Gábor
Telefon: +36 12109610
E-mail: molnar.gabor@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://semmelweis.hu/
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Felsőoktatás, egészségügy
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nagy tudású video-endoszkópos torony beszerzése
Hivatkozási szám: 25871/GFIBSZI/2018.
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33168000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nagy tudású video-endoszkópos torony beszerzése
- Központi egység: fényforrás, videó-processzor
- Videó-processzor rész
- Medikai LCD Monitor, színes
- Video-gasztroszkóp
- Video-kolonoszkóp
- Szívó készülék
- Nagyfrekvenciás vágó készülék
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés nagy tudású video-endoszkópos torony beszerzésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33168000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Kútvölgyi Klinikai Tömb Járóbeteg Szakrendelő, 1125
Budapest, Kútvölgyi út 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya és mennyisége:
1 db nagy tudású video-endoszkópos torony beszerzése:
- 1 db Központi egység: fényforrás, videó-processzor
- 1 db Videó-processzor rész
- 1 db Medikai LCD Monitor, színes
- 1 db Video-gasztroszkóp
- 1 db Video-kolonoszkóp
- 1 db Szívó készülék
- 1 db Nagyfrekvenciás vágó készülék
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (6) és (10)
bekezdéseiben meghatározott kötelező szabályok alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követően
60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §,
valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére
jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket
illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A fényforrás és a processzor kompatibilis az intézetben használt EC-530FI
sorozatú video-kolonoszkóppal (pontozás) (igen/nem, előny az igen) 10
2 Közvetlen, processzorba integrált DICOM kapcsolat (pontozás) (igen/nem, előny az igen) 10
3 DICOM munkalista közvetlen fogadása (pontozás) (igen/nem, előny az igen) 10
4 Video-gasztroszkóp, video-kolonoszkóp kompatibilis az intézetben használt EPX-2500 típusú
processzorral (pontozás) (igen/nem, előny az igen) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem kívánja a becsült értéket előzetesen megadni, ezért az Ajánlati felhívás II.2.6) pontjában 1
Ft-ot tüntetett fel.
Ajánlatkérő a II.2.7.) pontban megadott 1 hónap alatt 30 napot ért.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 1.§ (7) bekezdés, 8.§,
10.§ és 12-16. §-ai az irányadóak.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor aaz Egységes
Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a
Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 67. § (1)-(3) bek.-re, és a 321/2015. (X.30.)
Kr. 3. § (2) és (3) bek-re is.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a
kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatát benyújtani.
A Kbt. 67. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti
dokumentumban a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn,
másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozat tartalmazza annak
megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely
szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges
adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani,
ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót
igénybe venni.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8--14. § és 16. § rendelkezései
szerint kell igazolnia.
A Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okok
tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására.

Amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van
folyamatban, az ajánlathoz a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján csatolni kell a
cégbírósághoz (vagy az Ajánlattevő országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez)
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van--e
folyamatban.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)--(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n), p) és q) pontjában meghatározott időtartamot mindig
a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdésének a) pontjában
foglaltak értelmében kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást
nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő ismertesse az ajánlati felhívás feladásának
időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb, a közbeszerzés
tárgya szerinti (bármilyen video-endoszkópos torony) teljesítéseit, legalább az alábbi tartalommal:
• a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés
megállapítható legyen,
• az ellenszolgáltatás nettó összege,
• a teljesítés ideje/időtartama (év/hó/nap, -tól-ig megjelöléssel),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
• saját teljesítés aránya (adott esetben).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciára vonatkozó követelmény teljesítésének
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott
szervezet valósítja meg a szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja és a 24. § (3) bekezdése
alapján benyújtandó az ajánlattevő által megajánlott valamennyi áru esetén a megajánlott termékek
vonatkozásában külső akkreditált szervezet által kiállított CE tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű,
elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvány,
vagy a gyártótól származó megfelelőségi nyilatkozat, mely bizonyítja, hogy a megajánlott áru(k)
megfelel(nek) a 93/42/EEC irányelvben foglaltaknak.
Valamennyi alkalmassági követelménynek - a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel - közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények igazolásának ellenőrzését első körben az ESPD
dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és
nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében végzi.
Az ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az
egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának
időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban), a közbeszerzés tárgyából (bármilyen videoendoszkópos torony szállítása) származó legalább nettó 15.000.000,- Ft értékű referenciával.
A folyamatban lévő szerződések akkor mutathatók be referenciaként, ha azokból egyértelműen
megállapítható, hogy a fent megadott teljesítés(ek)re az ajánlati felhívás feladásának időpontjától
visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) került sor.
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat vesz figyelembe.

M2.) nem rendelkezik valamennyi megajánlott árura vonatkozó érvényes CE tanúsítvánnyal,
vagy azzal egyenértékű, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől
származó tanúsítvánnyal, vagy a gyártótól származó megfelelőségi nyilatkozattal, mely bizonyítja,
hogy a megajánlott áru(k) megfelel(nek) a 93/42/EEC irányelvben foglaltaknak.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: Eladó késedelmesen teljesít, ha a Szerződésben, valamint a Vevő által megállapított
teljesítési határidő jelen Szerződés tárgya vonatkozásában eredménytelenül eltelt, más esetekben, ha
kötelezettségét a Vevő felszólítására (a Vevő által megjelölt határidőn belül) nem teljesíti. Mértéke a
Szerződés nettó ellenértékének 1%-a naponta, a késedelem napjaira vetítve, de max. 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: Mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás 25%-a.
Jótállás: 12 hónap.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Semmelweis Egyetem Beszerzési
Igazgatóság, 1091 Budapest, Üllői út 55. I. em. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak
értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 68. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania:
- Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bek., Kbt. 67. § (1), (3) és (4) bek. szerinti nyilatkozatokat a
dokumentációban meghatározott tartalommal;
- Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot, melyben fel kell tüntetnie az ajánlattevő(k) nevét és
címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat (ajánlati elemeket), amelyek a bírálati
szempontok alapján értékelésre kerülnek;
- az idegen nyelvű dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítások tartalmának hitelességére
vonatkozó nyilatkozatot.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, közös ajánlattevők, illetőleg az ajánlatban
nyilatkozatot aláíró alvállalkozók és alkalmasságot igazoló szervezetek esetében az alábbi iratokat:
- ajánlatban bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról,
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti
aláírási-mintája,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó,
ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalva.
3. Ha több gazdasági szereplő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást
csatolni kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A megállapodásban a közös
ajánlattevőknek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
4. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az
ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást is elfogadja, nem követeli
meg a hiteles fordítás benyújtását.
6.A szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, szociális, környezetvédelmi, az innovációt
ösztönző feltételek nem kerülnek meghatározásra a Kbt. 132. § szerint.
7.Felhívjuk a figyelmet, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest az ajánlatkérő
szigorúbban állapította meg az ajánlattevők műszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és azok
igazolását a III.1.3) pontban.
8.Dokumentumok formai követelményei: Kbt. 47. § (2) bek. szerint.
9.A felhívásban és a dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) és végrehajtási rendeletei az irányadóak.

10.Közbeszerzési dokumentumok elérése: http://semmelweis.hu/beszerzes/category/kozbeszerzesieljarasok/aktiv-eljarasok/.
A dokumentumok letöltéséhez gazdasági szereplő elektronikus úton jelszót igényel a
molnar.gabor@semmelweis-univ.hu e-mail címre küldött üzenetben az eljárás konkrét tárgyának
megjelölésével. Ezt követően Ajánlatkérő jelszó megadásával biztosítja a dokumentumok
elérhetőségét. Hétfőtől-csütörtökig 8-15 óráig, pénteken 8-13-ig beérkezett átvételi elismervények
esetén még aznap, azt követően beérkezettek esetén a következő munkanapon bocsátja
rendelkezésre a dokumentumokat. Az átvételről gazdasági szereplő kötelezően átvételi
elismervényt készít, mely tartalmazza az átvevő elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím,
levelezési cím, fax szám), átvevő/kapcsolattartó nevét és az átvevő aláírását és megküldi a
molnar.gabor@semmelweis-univ.hu címre.
11. Csatolandó ajánlattevő szakmai ajánlata, amely áll valamennyi megajánlott termék fényképes
prospektusából/fényképes termékleírásából, illetve a kitöltött szakmai követelménytáblából.
12. Ajánlatkérő nem alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában meghatározott
eredménytelenségi okot.
13. Az eljárásba bevont FAKSZ: Dr. Schäffer Kinga, lajstromszám: OO275. FAKSZ helyettes: Dr.
Farkas Dénes, lajstromszám: OO281.
14. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamaként a IV.2.6. pontban meghatározott 2 hónap alatt 60
napot ért.
15. A Kbt. 61. § (4) bekezdés szerinti indokolás: A beszerezni kívánt berendezés önmagában egy
kompakt rendszert alkot, ezért részekre bontani orvos-szakmai szempontok alapján nem lehet.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9)
bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Semmelweis Egyetem (5724/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06765
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berencsi Bernadett
Telefon: +36 12109610
E-mail: berencsi.bernadett@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.semmelweis.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: www.semmelweis.hu/beszerzes (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Üllői út 55. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1091
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Berencsi Bernadett
Telefon: +36 12109610
E-mail: berencsi.bernadett@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.semmelweis.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Üllői út 55. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1091

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Berencsi Bernadett
Telefon: +36 12109610
E-mail: berencsi.bernadett@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.semmelweis.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: egészségügy, felsőoktatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Semmelweis Egyetem területén 3 év időtartamú, hatóságilag előírt érintésvédelmi-, tűzvédelmi
szabványossági,- villámvédelmi felülvizsgálati feladatok elvégzése
Hivatkozási szám: 26106/GFIBSZI/2018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71317000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Semmelweis Egyetem területén 3 év időtartamú, hatóságilag előírt érintésvédelmi-, tűzvédelmi
szabványossági,- villámvédelmi felülvizsgálati feladatok elvégzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Semmelweis Egyetem területén 3 év időtartamú, hatóságilag előírt érintésvédelmi-, tűzvédelmi
szabványossági,- villámvédelmi felülvizsgálati feladatok elvégzése
Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45312310-3

További tárgyak:
71317100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A Semmelweis Egyetem területén a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Semmelweis Egyetem területén 3 év időtartamú, hatóságilag előírt érintésvédelmi-,
tűzvédelmi szabványossági,- villámvédelmi felülvizsgálati feladatok elvégzése tárgyában:
- a teljesítési helyeken érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése és jegyzőkönyv készítése a vonatkozó
hatósági előírásban - a nemzetgazdasági miniszter 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelete az összekötő és
felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos
berendezésekről és védelmi rendszerekről - foglaltak, valamint a vonatkozó nemzeti szabványokban (MSZHD 60364-6:2017) meghatározottak szerint, összesen 249792 db felülvizsgálat mennyiségben;
- a teljesítési helyeken tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzése és jegyzőkönyv készítése
a vonatkozó hatósági előírásban - 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról foglaltak, valamint a vonatkozó nemzeti szabványokban (MSZ-HD 60364-6:2017) meghatározottak szerint,
összesen 12424 db helyiség felülvizsgálata mennyiségben;
- a teljesítési helyeken villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzése és jegyzőkönyv készítése
a vonatkozó hatósági előírásban - 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
és TvMI (Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek) 7.2/2016.07.01. - foglaltak, valamint a vonatkozó nemzeti
szabványokban (MSZ EN 62305 szabványsorozat) meghatározottak szerint, összesen 84596 m2 terület
felülvizsgálata mennyiségben.
Egyéb kapcsolódó felülvizsgálatok (kiemelt gyógyászati helyiségek és kézi szerszámok felülvizsgálata):
összesen 1722 db mérés mennyiségben.
A részletes műszaki feltételeket és a pontos mennyiségeket a Közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
A Közbeszerzési műszaki leírás szerinti teljes mennyiség 30 %-a teljesítendő a szerződéskötést követő 1
éven, azaz 12 hónapon belül, újabb 30 %-a (azaz az első évvel együttesen a teljes mennyiség 60 %-a) a
szerződéskötést követő 2. évben, azaz a szerződéskötést követő 12-24. hónap között, a teljes mennyiség
fennmaradó 40 %-a (azaz az előző évekkel együttesen 100 %) a szerződéskötést követő 3. évben, azaz a
szerződéskötést követő 24-36. hónap között.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a műszaki leírás szerinti, teljesítési évekre (1., 2. és 3. évek) elosztott
munkák és mennyiségek - szükség esetén - az abban foglalttól eltérően másik évben valósuljanak meg.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései szerint, havonta, az adott hónap igazolt teljesítését
követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint 30 naptári napon belül,
banki átutalással fizeti meg az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével.
Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.), az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv. (Áht.) és a 2015. évi CXLIII. tv hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően,
illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű, és a
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2) követelmény szerinti szakember-mérőcsoportokon felül rendelkezike további 1 mérőcsoporttal/min. 2 fő/ az M2) pontban foglalt feltételekkel? (Igen/Nem) 10
2 Az M2) követelmény és az 1. értékelési részszempont szerinti szakember-mérőcsoportokon
felül rendelkezik-e további 1 mérőcsoporttal/min. 2 fő/ az M2) pontban foglalt feltételekkel?(Igen/
Nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján (legjobb ár-érték arány) értékeli az ajánlatokat.
Az értékelési részszempontokra adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet (közös)ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd.szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti
kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.A Kbt. 67. § (1) bek. alapján a gazd.szereplő köteles a
kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
A Kbt. 67. § (2) bek. alapján a 67. § (1) bek. szerinti dokumentumban a gazd.szereplő nyilatkozik,
hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek,
másrészt megadja a kért információkat. A nyilatkozat tartalmazza, hogy a Kbt. 69. § (4) bek.
szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti
adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bek.-ben foglaltakra.
Amennyiben az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, be kell nyújtania a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről
a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e

szervezetnek-kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében-az előírt igazolási módokkal
azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek megfelelést.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján be kell nyújtani az ajánlattevő nyilatkozatát, miszerint nem vesz igénybe
a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. és a Kbt. 63. § (1) bek. szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozat akkor is be nyújtandó, ha az Ajánlatkérő az eljárásban
nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat
akkor is benyújtandó, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván
alvállalkozót igénybe venni.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására
felhívott gazd-i szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-14. § és 16. § rendelkezései
szerint kell igazolnia.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése értelmében az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok tekintetében az előírt igazolások
benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra
benyújtandó igazolások keltezése nem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás feladásának napja.
A Kbt. 69. § (6) bek.-ben foglaltak értelmében az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát
megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb,
hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb
ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
A Kbt. 62. § (1) bek. a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró
ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bek.-nek b) pontjában és (2) bek. a)
pontjára.
Valamennyi(közös) ajánlattevő nyilatkozzon az EEKD formanyomtatványban az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bek. vonatkozásában.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bek. a) pontja értelmében kizárja az eljárásból
azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bek.]
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1)A 321/2015.
(X.30.)Kr.21.§(3)bek.a)pont alapján ismertetendők az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított 3 év(36 hónap)legjelentősebb közbeszerzés tárgya-érintésvédelmi
felülvizsgálati,tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálati,villámvédelmi felülvizsgálati-szerinti
referenciák:legalább 2 db egészségügyi,és 1 db oktatási létesítményben végzett szolgáltatás
ismertetésével,mely(ek)ben meg kell adni:a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy
az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,a teljesítés ideje(kezdő és
befejező időpont év/hó/nap megadással),a szerződést kötő másik fél megnevezése,címe,a
referenciát nyújtó személy neve,elérhetősége,nyilatkozat,hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e,saját teljesítés aránya(adott esetben).A vizsgált időszakon
belül befejezett,de legfeljebb 6(hat) éven belül megkezdett teljesítés vehető figyelembe.A
referenciáknak(mind az oktatási,mind az egészségügyi létesítményben végzett munka esetén)a
tárgy-érintésvédelmi felülvizsgálati, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálati, villámvédelmi
felülvizsgálati-szerinti munkák mindegyikére vonatkoznia kell.A bemutatáshoz mellékelni kell a
321/2015.(X.30.)Kr.22.§(1)bek. szerint:ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5.§(1)bek. a)-c)és
e)pont szerinti szervezet,illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet,amely a
2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül,az általa kiadott
vagy aláírt igazolást;ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet,az általa
adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatát.

M2)A 321/2015.(X.30.)Kr.21.§(3)bek.b)pont alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek
megnevezése,a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai a képzettségük/
végzettségük,és szakmai tapasztalatuk ismertetésére;az adott szakemberek tekintetében releváns
képzettséget vagy végzettséget igazoló dokumentumok;a szakemberek saját kezűleg aláírt
rendelkezésre-állási nyilatkozatai,amelyben feltétlen rendelkezésre-állási kötelezettséget vállalnak
ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésében való
közreműködésre a szerződés teljes időtartama alatt.Az önéletrajzot olyan részletességgel kell
elkészíteni,melyből az alkalmasság kétséget kizáróan megállapítható.A Kbt.67.§(1)bek. alapján
a gazdasági szereplő köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében
az egységes európai közbeszerzési dokumentumba(EEKD)foglalt nyilatkozatát benyújtani.Az
alkalmasság igazolására a Kbt.65.§-ban foglaltak is irányadók.A követelményeknek-a Kbt.
65.§(6)bek.alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek,amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre,az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.A követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt.65.§ (7) és
(9)bek. alapján.A releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet
kapacitásait,ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra
szükség van!Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Kr. 2.§(5)bek. alapján a követelmények előzetes
igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát,így elegendő az egységes európai
közbeszerzési dokumentum IV. részének(alfa)szakaszát kitölteni.A követelmények teljesülésére
vonatkozó igazolásokat, a részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait kizárólag az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbb-Ajánlatkérő döntése alapján az azt követő legkedvezőbbajánlattevő köteles csatolni a Kbt. 69.§ (4)bek. szerinti felhívásra.Felhívja a figyelmet a 321/2015.(X.
30.)Kr. 24.§(1) bek-re foglaltakra a minősített ajánlattevők vonatkozásában.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a jelen ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) rendelkezik
- a közbeszerzés tárgya - érintésvédelmi felülvizsgálati, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálati,
villámvédelmi felülvizsgálati - szerinti szolgáltatásokra vonatkozó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozattal vagy a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciákkal: legalább 2 (kettő) db egészségügyi
létesítményben és 1 (egy) db oktatási létesítményben végzett szolgáltatás ismertetésével.
M2) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik 2 (kettő) MSZ 1585:2006 szerinti szakembermérőcsoporttal /min. 2 fő/ (azaz összesen min. 4 db szakemberrel), mely szakember-csoportok közül
legalább egy fő mindkét csoport esetében OKJ 35 522 05 (erősáramú berendezések felülvizsgálója),
OKJ 35 522 03 (érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló), OKJ 35 522 16 (villámvédelmi
berendezések felülvizsgálója) képzettségű, a 45/2011. (XII.7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi
szakvizsgával rendelkező szakember, min. 36 hónap releváns (együttesen 36 hónap érintésvédelmi-,
tűzvédelmi szabványossági-, villámvédelmi felülvizsgálati) szakmai tapasztalattal; a másik fő
szakember mindkét pár esetében szakirányú, középfokú végzettségű villanyszerelő segéd.
A szakmai gyakorlati idő ismertetése során az előírt területeken végzett tevékenység vehető
figyelembe. Az összesen 36 hónap releváns szakmai gyakorlaton belül egyértelműen
megállapíthatónak kell lennie, hogy a szakembernek a 36 hónap gyakorlaton belül (tetszőlegesen
megosztva azok időtartamát/mennyiségét a 36 hónapon belül) van érintésvédelmi-, tűzvédelmi
szabványossági-, villámvédelmi felülvizsgálati gyakorlata is.
A gyakorlati idő ismertetése során a tevékenységek bemutatása év-hónaptól - év-hónapig bontásban
történjen.
Az időben párhuzamos gyakorlati idő csak egyszer vehető figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő kötbér-fizetési kötelezettséget a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében rögzítettekre tekintettel olyan
okból megvalósuló szerződésszegés esetén írhat elő, amelyért Ajánlattevő felelős.

A szerződés meghiúsulása esetén a Meghiúsulási kötbér: alapja a teljes nettó szerződéses ellenérték 25%a.
Késedelmes teljesítés esetén: az adott évre (1., 2. és 3. évek) meghatározott elvégzendő mennyiség(ek)
adott időszak végéig nem teljesített nettó ellenértékének 1%-a a késedelem napjaira vetítetten, de maximum
ezen nettó ellenértékének 25%-a.
Ajánlatkérő nap alatt naptári napot ért.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok
(szerződéstervezet) tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 9:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2018/06/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 9:00 (óó:pp) Hely: Semmelweis Egyetem Beszerzési
Igazgatóság
1091 Budapest, Üllői út 55. I. em. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak
értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 68. § (1), (3)-(4) és (6) bekezdéseiben foglalt
rendelkezések az irányadók.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021. április hónap
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Valamennyi(közös)ajánlattevőnek be kell nyújtani:a Kbt. 66.§ (2),(4) és (6)bek.,a 67.§ (1),(3) és (4)
bek. szerinti nyilatkozatokat;a 66.§ (5)bek. szerinti felolvasólapot,azon feltüntetve az ajánlattevő(k)
nevét és címét,és azokat a főbb,számszerűsíthető adatokat,amelyek az értékelési szempontok
alapján értékelésre kerülnek;az idegen nyelvű dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítások
tartalmának hitelességére vonatkozó nyilatkozatot.
2.Az ajánlat tartalmazza a(z)(közös)ajánlattevő,illetőleg az ajánlatban nyilatkozatot aláíró
alvállalkozók és alkalmasságot igazoló szervezetek esetében: az ajánlatban bármilyen nyilatkozatot
aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírási-mintája,
a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó,
ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalva.
3.Ha több gazdasági szereplő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást
csatolni kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A megállapodásban a közös
ajánlattevőknek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
4.Az ajánlatba csatolandó a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott
részletes ártábla árazott tartalommal.
5.Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az
ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást is elfogadja, nem követeli
meg a hiteles fordítás benyújtását.
6.Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosítékhoz nem kötött.
7.A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell (vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a jelen eljárás tárgya szerinti tevékenység(ek)re vonatkozó,
érvényes, a szerződés teljes időtartamára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek
limitjei: min. 10 millió Ft/káresemény és min. 30 millió Ft/év.
8.A szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, szociális, környezetvédelmi, az innovációt
ösztönző feltételek nem kerülnek meghatározásra a Kbt. 132. § szerint.
9.A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest az ajánlatkérő szigorúbban állapította meg
az ajánlattevők műszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását a III.1.3) pontban.
10.Ajánlatkérő helyszíni bejárás(oka)t tart, melyek dátumai és időpontjai: 2018. május 3. és 4. napjai,
mindkét napon 8:00 órai kezdettel. A találkozó helyszínei: 2018. május 3-án a Belső Klinikai Tömb
Központi Igazgatási Épület portánál (1085 Budapest, Üllői út 26.), 2018. május 4-én a Külső Klinikai
Tömb II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Üllői úti főbejárata előtt (1082 Budapest, Üllői út
78.) A helyszíni bejárások során nem minden helyszín kerül megtekintésre, Ajánlatkérő a teljesítés
szempontjából jelentősebb helyszíneket mutatja be.
11.Formai követelmények: Kbt. 47. § (2) bek.
12.A nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei az
irányadóak.
13.Közbeszerzési dokumentumok:http://semmelweis.hu/beszerzes/category/kozbeszerzesieljarasok/aktiv-eljarasok/. A letöltéshez a gazdasági szereplő elektronikus úton jelszót igényel
a berencsi.bernadett@semmelweis-univ.hu e-mail címen,az eljárás tárgyának megjelölésével.
Ajánlatkérő jelszó megadásával biztosítja az elérést.H-Cs: 8-15 óráig,P:8-13 óráig beérkezett igény
esetén aznap, azt követően beérkezettek igény esetén a következő munkanapon biztosítja az elérési

utat.Az átvételről a gazdasági szereplő átvételi elismervényt tölt ki, mely tartalmazza az átvevő
adatait és megküldi a fenti email címre.
14.FAKSZ: Dr. Schäffer Kinga, lajstromszám: OO275. FAKSZ helyettes: Dr. Farkas Dénes,
lajstromszám: OO281.
15.A IV.2.6) pont szerinti - a Miniszterelnökség ellenőrzésére tekintettel -2 hónap alatt 60 naptári nap
értendő.
16. A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részajánlattételt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: kozbeszerzes@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában
foglaltak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: kozbeszerzes@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Semmelweis Egyetem (5761/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06765
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kispál Dániel
Telefon: +36 12109610/123
E-mail: kispal.daniel@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://semmelweis.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://semmelweis.hu/beszerzes/category/kozbeszerzesi-eljarasok/
aktiv-eljarasok/ (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:

Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségveti szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Felsőoktatás, egészségügy
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Semmelweis Egyetem szervezeti egységeiben üzemben tartott beépített tűzjelző rendszerek
jogszabály alapján történő felülvizsgálata, karbantartása és hibaelhárítása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Semmelweis Egyetem szervezeti egységeiben üzemben tartott beépített tűzjelző rendszerek jogszabály
alapján történő felülvizsgálata, karbantartása és hibaelhárítása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Semmelweis Egyetem üzemeltetésében álló beépített tűzjelző rendszerek rendszerelemeinek
1. csoportjának jogszabály alapján történő felülvizsgálata, karbantartása és hibaelhárítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az teljesítési helyek kapcsán az intézmények pontos
neveit és címeit a közbeszerzési dokumentáció részletesen tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész - A Semmelweis Egyetem üzemeltetésében álló beépített tűzjelző rendszerek rendszerelemeinek 1.
csoportjának jogszabály alapján történő felülvizsgálata, karbantartása és hibaelhárítása.
- tűzjelző központ: 6 db
- optikai füstérzékelő: 783 db
- hősebesség-érzékelő száma: 43 db
- kézi jelzésadó: 81 db
- sziréna: 79 db
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) bekezdése alapján a teljesítésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől
számított 15 napon belül írásban nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról.
Az ajánlatkérő az esedékes Vállalkozási díjat az ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján és azzal
összhangban kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény (Art.) rendelkezéseinek figyelembe vételével fizeti meg az ajánlattevő által megadott pénzforgalmi
számlára. A Karbantartás és felülvizsgálatot évente két alkalommal kötelező elvégezni féléves bontásban, és
ennek teljesítés igazolását követően kerülnek kifizetésre. Az eseti megrendelések azok teljesítésigazolását
követően kerülnek kifizetésre.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF
Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képező, szerződéstervezetben meghatározottak
szerint jogosult számla benyújtására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendkívüli felülvizsgálat elvégzését vállalja 2 munkanapon belül 12
2 Rendkívüli felülvizsgálat elvégzését vállalja 2-5 munkanapon belül 7
3 Rendkívüli felülvizsgálat elvégzését vállalja 5-10 munkanapon belül 1
4 Hibabejelentés esetén az elhárításra vonatkozó reagálási idő 6 órán belül 12
5 Hibabejelentés esetén az elhárításra vonatkozó reagálási idő 6-12 óra között 7
6 Hibabejelentés esetén az elhárításra vonatkozó reagálási idő 12-24 óra között 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-10
Az értékelés módszere a mínőségi kritériumnál a pontozás, árnál a fordított arányosítás.
II.2.1)
Elnevezés: A Semmelweis Egyetem üzemeltetésében álló beépített tűzjelző rendszerek rendszerelemeinek
2. csoportjának jogszabály alapján történő felülvizsgálata, karbantartása és hibaelhárítása.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az teljesítési helyek kapcsán az intézmények pontos
neveit és címeit a közbeszerzési dokumentáció részletesen tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész - A Semmelweis Egyetem üzemeltetésében álló beépített tűzjelző rendszerek rendszerelemeinek 2.
csoportjának jogszabály alapján történő felülvizsgálata, karbantartása és hibaelhárítása.
- tűzjelző központ: 17 db
- optikai füstérzékelő:5216 db
- hősebesség-érzékelő: 173 db
- kézi jelzésadó: 501
- szirénák: 578 db
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) bekezdése alapján a teljesítésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől
számított 15 napon belül írásban nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról.
Az ajánlatkérő az esedékes Vállalkozási díjat az ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján és azzal
összhangban kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény (Art.) rendelkezéseinek figyelembe vételével fizeti meg az ajánlattevő által megadott pénzforgalmi
számlára. A Karbantartás és felülvizsgálatot évente két alkalommal kötelező elvégezni féléves bontásban, és
ennek teljesítés igazolását követően kerülnek kifizetésre. Az eseti megrendelések azok teljesítésigazolását
követően kerülnek kifizetésre.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF
Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képező, szerződéstervezetben meghatározottak
szerint jogosult számla benyújtására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendkívüli felülvizsgálat elvégzését vállalja 2 munkanapon belül 12
2 Rendkívüli felülvizsgálat elvégzését vállalja 2-5 munkanapon belül 7
3 Rendkívüli felülvizsgálat elvégzését vállalja 5-10 munkanapon belül 1
4 Hibabejelentés esetén az elhárításra vonatkozó reagálási idő 6 órán belül 12
5 Hibabejelentés esetén az elhárításra vonatkozó reagálási idő 6-12 óra között 7
6 Hibabejelentés esetén az elhárításra vonatkozó reagálási idő 12-24 óra között 1

Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-10
Az értékelés módszere a mínőségi kritériumnál a pontozás, árnál a fordított arányosítás.
II.2.1)
Elnevezés: A Semmelweis Egyetem üzemeltetésében álló beépített tűzjelző rendszerek rendszerelemeinek
3. csoportjának jogszabály alapján történő felülvizsgálata, karbantartása és hibaelhárítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az teljesítési helyek kapcsán az intézmények pontos
neveit és címeit a közbeszerzési dokumentáció részletesen tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész - A Semmelweis Egyetem üzemeltetésében álló beépített tűzjelző rendszerek rendszerelemeinek 3.
csoportja.
- tűzjelző központ: 11 db
- optikai füstérzékelők:431 db
- ionizációs füstérzékelő: 581 db
- kézi jelzésadó: 167 db
- szirénák: 219 db
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) bekezdése alapján a teljesítésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől
számított 15 napon belül írásban nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról.
Az ajánlatkérő az esedékes Vállalkozási díjat az ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján és azzal
összhangban kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény (Art.) rendelkezéseinek figyelembe vételével fizeti meg az ajánlattevő által megadott pénzforgalmi
számlára. A Karbantartás és felülvizsgálatot évente két alkalommal kötelező elvégezni féléves bontásban, és
ennek teljesítés igazolását követően kerülnek kifizetésre. Az eseti megrendelések azok teljesítésigazolását
követően kerülnek kifizetésre.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF
Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képező, szerződéstervezetben meghatározottak
szerint jogosult számla benyújtására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendkívüli felülvizsgálat elvégzését vállalja 2 munkanapon belül 12
2 Rendkívüli felülvizsgálat elvégzését vállalja 2-5 munkanapon belül 7
3 Rendkívüli felülvizsgálat elvégzését vállalja 5-10 munkanapon belül 1
4 Hibabejelentés esetén az elhárításra vonatkozó reagálási idő 6 órán belül 12
5 Hibabejelentés esetén az elhárításra vonatkozó reagálási idő 6-12 óra között 7
6 Hibabejelentés esetén az elhárításra vonatkozó reagálási idő 12-24 óra között 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Az teljesítési helyek kapcsán az
intézmények pontos neveit és címeit a közbeszerzési dokumentáció részletesen tartalmazza.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-10
Az értékelés módszere a mínőségi kritériumnál a pontozás, árnál a fordított arányosítás.
II.2.1)
Elnevezés: A Semmelweis Egyetem üzemeltetésében álló beépített tűzjelző rendszerek rendszerelemeinek
4. csoportjának jogszabály alapján történő felülvizsgálata, karbantartása és hibaelhárítása.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az teljesítési helyek kapcsán az intézmények pontos
neveit és címeit a közbeszerzési dokumentáció részletesen tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész - A Semmelweis Egyetem üzemeltetésében álló beépített tűzjelző rendszerek rendszerelemeinek 4.
csoportja.
- tűzjelző központ: 2 db

- optikai füstérzékelő: 1433 db
- kézi jelzésadó: 122 db
- sziréna: 49 db
- hőmax érzékelő: 51 db
- hőérzékelő kábel: 2 db
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) bekezdése alapján a teljesítésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől
számított 15 napon belül írásban nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról.
Az ajánlatkérő az esedékes Vállalkozási díjat az ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján és azzal
összhangban kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény (Art.) rendelkezéseinek figyelembe vételével fizeti meg az ajánlattevő által megadott pénzforgalmi
számlára. A Karbantartás és felülvizsgálatot évente két alkalommal kötelező elvégezni féléves bontásban, és
ennek teljesítés igazolását követően kerülnek kifizetésre. Az eseti megrendelések azok teljesítésigazolását
követően kerülnek kifizetésre.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF
Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képező, szerződéstervezetben meghatározottak
szerint jogosult számla benyújtására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendkívüli felülvizsgálat elvégzését vállalja 2 munkanapon belül 12
2 Rendkívüli felülvizsgálat elvégzését vállalja 2-5 munkanapon belül 7
3 Rendkívüli felülvizsgálat elvégzését vállalja 5-10 munkanapon belül 1
4 Hibabejelentés esetén az elhárításra vonatkozó reagálási idő 6 órán belül 12
5 Hibabejelentés esetén az elhárításra vonatkozó reagálási idő 6-12 óra között 7
6 Hibabejelentés esetén az elhárításra vonatkozó reagálási idő 12-24 óra között 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-10
Az értékelés módszere a mínőségi kritériumnál a pontozás, árnál a fordított arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi rész tekintetében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik
ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt
áll.
Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében
foglalt kizáró okok az eljárás során következnek be (Kbt. 74.§ (1) b)).
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő(k)nek az ajánlat benyújtása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdésének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési dokumentum - továbbiakban
„ESPD” benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésének hatálya alá, majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően, a Kbt. 69. § (4)
bekezdésében foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön benyújtja az ESPD
formanyomtatványt a kizáró okok igazolása céljából.
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. §-a
szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4.
§, 6. §, 12.§ és a 14-16. §-aiban foglaltak.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevő, az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes
európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani az előírt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
Nem szükséges igazolás benyújtása amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak
fennállnak.
A Kbt. 64. § alapján Ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével. Ebben az esetben a jogerős
határozatot a formanyomtatvánnyal együtt köteles benyújtani.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§ apján folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás
esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és
annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, a dokumentációban foglaltak szerint.
Amennyiben ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében
nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó
nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
P1.) A 321/2015. (X. 30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (tűzjelző rendszerek jogszabály alapján
történő felülvizsgálata és/vagy karbantartása és/vagy hibaelhárítása) - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást
kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az

alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Kormány
rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormány rendelet 2. § (5) bek. alapján jelzi, hogy Ajánlattevőknek
elegendő alkalmasságukat az EKD IV. rész B) részének kitöltésével igazolni.
Az alkalmasság előzetes igazolása a formanyomtatvány benyújtásával történik, ezt követően a Kbt.
69. § (4) és(8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati
felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti évben az
éves közbeszerzés tárgya szerinti (tűzjelző rendszerek jogszabály alapján történő felülvizsgálata és/
vagy karbantartása és/vagy hibaelhárítása) árbevétele nem éri el
- az 1. ajánlati rész esetében a nettó 5.027.921,-Ft-ot;
- a 2. ajánlati rész esetében a nettó 23.131.606,-Ft-ot;
- a 3. ajánlati rész esetében a nettó 8.306.453,-Ft-ot;
- és a 4. ajánlati rész esetében a nettó 4.634.795,-Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
M1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésére tekintettel ajánlattevő ismertesse
az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb,
a közbeszerzés tárgyára (tűzjelző rendszerek jogszabály alapján történő felülvizsgálata és/vagy
karbantartása és/vagy hibaelhárítása) vonatkozó referencia/referenciák ismertetését, amelyben az
alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét (kezdete: év/hó/nap, befejezése: év/hó/nap),
• a szerződést kötő fél nevét,
• szállítás tárgyát (az elvégzett szállítás rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az
alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
• teljesítés mennyiségét,
• nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bek.-e szerint,
• ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;
• ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást
vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt
valamennyi adatot.
Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel - közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciára vonatkozó követelmény teljesítésének
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott
szervezet valósítja meg a szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
M2.) A 321/2015. (X. 30.) K. r. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján:
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezése;
- a szakember(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza(i) a képzettség, végzettség és szakmai
tapasztalat és a tudományos munkásság ismertetésére olyan részletességgel, melyből az
alkalmassági minimumkövetelmények teljesítése kétséget kizáróan megállapítható;
- az adott szakember(ek) tekintetében releváns képzettséget vagy végzettséget és a tudományos
munkásságot igazoló dokumentumok;
- a szakember(ek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre-állási nyilatkozatai, amelyben feltétlen
rendelkezésre-állási kötelezettséget vállalnak ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás
eredményeként kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre a szerződés teljes
időtartama alatt.
M3.) A 321/2015. (X. 30.) K. r. 21. § (3) bekezdésre tekintettel be kell nyújtania a teljesítéshez
rendelkezésre álló beépített tűzjelző berendezések tűzjelző központjának gyártó által kiadott
szoftveres karbantartáshoz szükséges jogosultságokat és/vagy tanúsítványokat.
Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel - közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)
teljesített, a közbeszerzés tárgyára (tűzjelző rendszerek jogszabály alapján történő felülvizsgálatára
és/vagy karbantartására és/vagy hibaelhárítása) vonatkozó referenciával:
a.) az 1. ajánlati rész esetében összesen legalább 587 darab optikai füstérzékelő karbantartásáról;
b.) a 2. ajánlati rész esetében összesen legalább 3912 darab optikai füstérzékelő karbantartásáról;
c.) a 3. ajánlati rész esetében 323 darab optikai füstérzékelő karbantartásáról;
d.) a 4. ajánlati rész esetében összesen legalább 1070 darab optikai füstérzékelő karbantartására.
Több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való
megfelelés igazolása elegendő az Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához.
M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának
időpontjától visszafelé számított 36 hónapban:
a.) legalább 2 fő 24 órás ügyeleti szolgálat ellátására alkalmas, és a 45/2011 (XII. 7.) BM rendelet
1. sz. mellékletében meghatározott 8. foglalkozási ágnak megfelelő szakvizsgabizonyítvánnyal
rendelkező személyi állománnyal;
b.) a beépített tűzjelző berendezések felülvizsgálatát, karbantartását végző legalább 2 fő személyi
állomány a 45/2011 (XII. 7.) BM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 8. foglalkozási ágnak
megfelelő szakvizsgabizonyítvánnyal.
Több részre történő ajánlattétel esetén is elegendő az M2.) a.) és b.) pontokban megjelölt számú
szakember igazolása.
M3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának
időpontjától visszafelé számított 36 hónapban a beépített tűzjelző berendezések tűzjelző
központjának gyártó által kiadott szoftveres karbantartáshoz szükséges jogosultságokkal,
tanúsítványokkal:
- az 1. ajánlati rész esetében a Siemens FC2040 tűzjelző központra;
- a 2. ajánlati rész esetében az ESSER FlexEs tűzjelző központra;
- a 4. ajánlati rész esetében a BMZ Integrál tűzjelző központra.
Folyamatban lévő szerződések akkor mutathatók be referenciaként, ha azokból egyértelműen
megállapítható, hogy a fent megadott értékű termék(ek) szállítására az ajánalti felhívás feladásának
időpontjától visszafelé számított 3 évben került sor.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részre:
Az AK a nyertes AT(k) nem teszi lehetővé gazd. szerv. alapítását.
Biztosítékok: Az AK nem ír elő aj. bizt. nyújtási kötelezettséget.
Az AT a szerz.-ben rögzített kötelezettségek késedelmes vagy nem teljesítése esetén kötbérfiz.
kötelezettséggel tartozik az AK-nak, az alábbiak szerint:
- Késedelmi kötbér: a nettó karbantartási díj/eseti javítás/felülvizsgálat nettó ellenértékének 1%a a késedelem napjaira vetitetten, de legfeljebb a bruttó éves karbantartási/eseti javítási díj bruttó
ellenértékének 20%-a. Késedelem alatt a karbantartás/felülvizsgálat/javítás elvégzésére egyeztetett hat.idő,
a hibabejelentésre való reagálásra, a bejelentett hiba javításának megkezdésére, illetve a hibajavítás
elvégzésére előírt hat.idők értendőek.
- Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó (a Szerz. teljes időbeli hatályára vonatkozó) szerz. ellenérték 30%-a,
amennyiben a meghiúsulás a Vállalk.-nak felróható.
A mell.köt.-re vonatkozó részletes feltételeket a Dokumentáció tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Semmelweis Egyetem Beszerzési
Igazgatóság, 1091 Budapest, Üllői út 55. I. em.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak
értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglalt
rendelkezések az irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania:
- Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bekezdése, Kbt. 67. § (1), (3) és (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat a
dokumentációban meghatározott tartalommal;
- Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot, melyben fel kell tüntetnie az ajánlattevő(k) nevét
és címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat (ajánlati elemeket), amelyek a bírálati
szempontok alapján értékelésre kerülnek;
- az idegen nyelvű dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítások tartalmának hitelességére
vonatkozó nyilatkozatot.
- 321/2015. (X.30.) Kr. rend. 13. § szerinti adatokat, nemleges tartalom esetén is szükséges
nyilatkozni.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, közös ajánlattevők, illetőleg az ajánlatban
nyilatkozatot aláíró alvállalkozók és alkalmasságot igazoló szervezetek esetében az alábbi iratokat:
- ajánlatban bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról,
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti
aláírási-mintája,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó,
ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalva.
3. Ha több gazdasági szereplő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást
csatolni kell. A megállapodásban a közös ajánlattevőknek a szerződésszerű teljesítésért
egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
4. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az
ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást is elfogadja, nem követeli
meg a hiteles fordítás benyújtását.
5. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosítékhoz nem kötött.
6. A szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, szociális, környezetvédelmi, az innovációt
ösztönző feltételek nem kerülnek meghatározásra a Kbt. 132. § szerint.7. A minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékéhez képest az ajánlatkérő szigorúbban állapította meg az ajánlattevők műszaki,
szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását a III.1.3) pontban.
8. Közbeszerzési dokumentumok elérése: http://semmelweis.hu/beszerzes/category/kozbeszerzesieljarasok/aktiv-eljarasok/.
A dokumentáció elérése: gazdasági szereplő megküldi elérhetőségeit (tel.szám, e-mail cím,
levelezési cím, fax szám), átvevő/kapcsolattartó nevét a kispal.daniel@semmelweis-univ.hu címre.
Ezt követően ajánlatkérő jelszó megadásával biztosítja a dokumentumok elérhetőségét. A H-CS
9-16:00 óráig, P 9-13:00-ig beérkezett kérés esetén még aznap, azt követően történő beérkezés
esetén a következő munkanapon bocsátja rendelkezésre a jelszót ajánlatkérő. Gazdasági szereplő a
dokumentumok kézhezvételét átvételi dokumentummal igazolja vissza.
9. Ajánlatkérő nem alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban 60 naptári napot ért.
11. Az ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában felelősségbiztosítással kell rendelkeznie az
alábbiak szerint:
- Az 1. ajánlati rész esetén legyen min. 5.000.000,-Ft káronkénti kártérítési limit és legyen min.
25.000.000,-Ft a biztosítási időszakra vonatkozó kártérítési limit.
- A 2. ajánlati rész esetén legyen min. 25.000.000,-Ft káronkénti kártérítési limit és legyen min.
100.000.000,-Ft a biztosítási időszakra vonatkozó kártérítési limit.
- A 3. ajánlati rész esetén legyen min. 10.000.000,-Ft káronkénti kártérítési limit és legyen min.
50.000.000,-Ft a biztosítási időszakra vonatkozó kártérítési limit.
- A 4. ajánlati rész esetén legyen min. 1.000.000,-Ft káronkénti kártérítési limit és legyen min.
150.000.000,-Ft a biztosítási időszakra vonatkozó kártérítési limit.
12. FAKSZ: Dr. Schäffer Kinga, OO275, h: Dr. Farkas Dénes, OO281.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU

Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben
foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálató Közhasznú Nonprofit Kft. (6247/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálató Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25712
Postai cím: Kompanik Zsófia utca 6.
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Krisztina
Telefon: +36 87550325
E-mail: admin@sumegirendelo.hu
Fax: +36 13125922
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sumegterseg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.sumegterseg.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: www.papcsak.hu/kozbeszerzes (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Papcsák Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotmány u. 10. III/24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bartl Barbara
Telefon: +36 14120742
E-mail: kozbeszerzes@papcsak.hu
Fax: +36 13125922
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sumegterseg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.sumegterseg.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Papcsák Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotmány u. 10. III/24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bartl Barbara
Telefon: +36 14120742
E-mail: kozbeszerzes@papcsak.hu
Fax: +36 13125922
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sumegterseg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.sumegterseg.hu/
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére orvosi eszközök,
PACS-rendszer és informatikai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében orvosi eszközök, PACS-rendszer és informatikai eszközök beszerzése a
Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére 4 részben.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére mammográf
berendezés beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33111650-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db digitális mammográf (2D digitális mammográf, 3D-re fejleszthetőséggel)
A nyertes Ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott új berendezés leszállítása, telepítése üzembe
helyezése és használatának betanítása. Próbaüzem: 5 nap. Betanítási idő: 2 nap (16 óra), 2 fő
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A
termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban
leírtakat is. Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Digitális mammográf - Forgóanód anyaga csak wolfram (Igen/Nem) (Előny
a megléte) 5
2 Digitális mammográf - Egyik szűrő anyaga ezüst (Igen/Nem) (Előny a megléte) 5
3 Digitális mammográf - Szöget változtató kompressziós lap - az egész mell, beleértve az anteriórus
rész egyenletes kompressziójának biztosítására (Igen/Nem) (Előny a megléte) 5
4 Digitális mammográf - Nem lineáris (levegőcellás) rács (Igen/Nem) (Előny a megléte) 5
5 Digitális mammográf - Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap,
legkedvezőbb szintje 12 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése: További információk folytatása:
Értékelés módszere:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó (0)
és felső határa (10) minden részszempont esetében azonos

Mindegyik rész vonatkozásában Ajánlatkérő a nettó ajánlati ár részszempont esetében a legjobb
ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan
kevesebbet. A pontszámok kiszámítása fordított arányosítás módszerével történik.
Az 1. rész esetén a 2.-5., 2. rész esetén a 3., 5.-8. és 10., 3. rész esetén a 2.-4., és a 4. rész esetén
a 2., 4., 6. részszempontja esetében ajánlatkérő „igen” válasz esetén a ponthatár maximumát (10
pont), „nem” válasz esetén a ponthatár minimumát (0 pont) adja.
Az 1. rész 6., a 2. rész 4., 9. részszempontja esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra
(legmagasabb kiterjesztett jótállás ideje) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A
pontszámok kiszámítása egyenes arányosítás módszerével történik.
Az a 2. rész 2., valamint a 4. rész 3. és 5. részszempontja esetében a legkedvezőtlenebb
(érvényességi küszöböt jelentő) értékű vállalások az értékelés során adható pontszám alsó
határával megegyező pontszámot (0 pont) kapnak. Az ajánlati elemek Ajánlatkérő számára
legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél még kedvezőbb vállalásokra
Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos (10 pont) számú pontot ad és a pontozás
során az ajánlatkérő legkedvezőbb szintet veszi figyelembe. Ajánlatkérő által meghatározott két
szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől
való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra.
Amennyiben az egyes részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig
történik a kerekítés. Az egyes részszempontokra kapott pontszámokat Ajánlatkérő szorozza az adott
részszemponthoz tartozó súlyszámmal, majd az így kapott pontszámokat összegzi. A legtöbb pontot
elért ajánlattevő lesz a nyertes ajánlattevő.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 2.2.19-17-2017-00112 számú, Sümegi Kistérségi
Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése
II.2.14) További információ:
V.I.3. foylt:Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Mindegyik rész esetében a sikeres próbaüzemmel megvalósuló
szerződésszerű átadás-átvételt követően kiállított és leigazolt számla kiegyenlítése a számla kézhezvételét
követő 30 napon belül átutalással történik a Ptk.6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1), (6) és (10)
bekezdésében foglaltak szerint.
II.2.1)
Elnevezés: Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére diagnosztikai
berendezések beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33111800-9

További tárgyak:

33111000-1
33112200-0
33112320-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Röntgen készülék (Egy detektoros padlóra szerelt rendszer, 52KW-os generátorral, 35X 43 cm aktív
mátrixú 140 µm felbontású detektorral, DQE 73%)
1 db Nőgyógyászati ultrahang készülék (Két kijelzős color / power / pulzus Doppler ultrahang)
1 db EKG holter kiértékelő központ (Széleskörű holter kiértékelés apnoe analízissel, SpO2 méréssel, két
monitoros, színes nyomtatós központtal)
1 db Mini doppler (Választható bidirekcionális fejjel, beépített kijelzővel)
A nyertes Ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott új berendezés leszállítása, telepítése, üzembe
helyezése és használatának betanítása.
Digitális röntgen készülék kapcsán: próbaüzem: 5 nap, betanítási idő: 2 nap (16 óra), 2 fő
Nőgyógyászati ultrahang kapcsán: próbaüzem: 5 nap, betanítási idő: 2 nap (16 óra), 2 fő
HOLTER monitor kapcsán: próbaüzem: 5 nap, betanítási idő: 1 nap (8 óra), 1 fő
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A
termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban
leírtakat is. Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Digitális röntgen készülék - Cső kifordíthatósága (előny a nagyobb, min. +/90 fok, legkedvezőbb szintje +/- 135 fok) 5
2 Digitális röntgen készülék - Detektor követés (tracking) funkció (Igen/Nem) (Előny a megléte) 4
3 Digitális röntgen készülék - Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap,
legkedvezőbb szintje 12 hónap) 5
4 Nőgyógyászati ultrahang készülék - Dinamika tartomány decibelenkénti állításának
lehetősége(Igen/Nem) (Előny a megléte) 4
5 Nőgyógyászati ultrahang készülék - Funkcionális szekvenciák (műveleti lépések) egyéni
összeállításának, sorba rendezésének lehetősége (Igen/Nem) (Előny a megléte) 4
6 Nőgyógyászati ultrahang készülék - Opcionális tűlokalizációs program a B-módú kép döntésének
lehetőségével (Igen/Nem) (Előny a megléte) 4
7 Nőgyógyászati ultrahang készülék - Automatikus képoptimalizálás egy gomb megnyomásával
Color-módban élő képen (Igen/Nem) (Előny a megléte) 4
8 Nőgyógyászati ultrahang készülék - Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0
hónap, legkedvezőbb szintje 6 hónap) 5
9 EKG holter kiértékelő központ - Nappali-éjszakai HRV változás diagram spektogram formátumú
megjelenítése(Igen/Nem) (Előny a megléte) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 2.2.19-17 számú, Sümegi Kistérségi Egészségügyi
Szolgálat járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése
II.2.14) További információ:
V.I.3. folyt:Az ajánlattétel,a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.A részletes fizetési feltételeket a
szerz. terv. tartalmazza.
Az ellenszolgáltatás finanszírozása az „EFOP 2.2.19-17 sz.Sümegi Kistérségi Egészségügyi
Szolgálat járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése” pályázati támogatásból valósul meg a
jóváhagyott,elszámolható költség 100%-ában EU-s forrásból utófinanszírozással

II.2.1)
Elnevezés: Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére terápiás eszközök
beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33150000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Kombinált elektro-, ultrahang-, vákuum- és lézerterápiás készülék (Két csatornás, nagy érintő kijelzős,
kombinált elektro-, ultrahang-, vákuum- és lézerterápiás készülék, anatómiai és szakmai lexikonnal)
1 db Rövidhullám terápiás készülék (Két csatornás rövidhullám terápiás készülék 4 db fejjel, thermál és
athermál kezelésekhez)
1 db Cryo és lökéshullám terápiás készülék (Infravörös visszacsatolású cryoterápiás készülék, hordozható
színes érintőképernyős, lökéshullám terápiás egységgel)
Vizsgáló műszerek:
1 db Cryo készülék
1 db Elektromos nőgyógyászati ágy
1 db Műtőasztal, kezelőágy
1 db Szállító kocsi
1 db Vizsgáló lámpa
1 db Fellépő zsámoly
1 db Váladékszívó
1 db Műszerasztal
Gipszelő műszerek:
1 db Gipszelő asztal 1
1 db Gipszvágó
1 db Gipszfeszítő
1 db Gipszvágó fűrész
1 db Gipszelő asztal 2
1 db Kézfüggesztő készülék
A nyertes Ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott új berendezés leszállítása, telepítése, üzembe
helyezése és használatának betanítása.
Kombinált elektro-, ultrahang-, vákuum- és lézerterápiás készülék kapcsán: próbaüzem: 5 nap, betanítási
idő: 1 nap (8 óra), 2 fő
Rövidhullám terápiás készülék kapcsán: próbaüzem: 5 nap, betanítási idő: 1 nap (8 óra), 2 fő
Cryo és lökéshullám terápiás készülék kapcsán: próbaüzem: 5 nap, betanítási idő: 1 nap (8 óra), 2 fő
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A
termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban
leírtakat is. Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kombinált elektro-, ultrahang-, vákuum- és lézerterápiás készülék - Színes
LCD érintő képernyő minimum 10”-os (Igen/Nem)(Előny a megléte) 10
2 Kombinált elektro-, ultrahang-, vákuum- és lézerterápiás készülék - Micro áramformák(Micro áram,
Micro áram modulált, Micro áram hullámzó)(Igen/Nem)(Előny a megléte) 10
3 Kombinált elektro-, ultrahang-, vákuum- és lézerterápiás készülék - Nagyfeszültségű
áramformák(Nagyfeszültségű, Nagyfeszültségű hullámzó) (Igen/Nem)(Előny a megléte) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 2.2.19-17 számú, Sümegi Kistérségi Egészségügyi
Szolgálat járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére PACS-rendszer
és kapcsolódó informatikai eszközök beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

48000000-8

További tárgyak:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db PACS rendszer (A képalkotó diagnosztikai készülékekhez kialakított PACS rendszer megjelenítéshez,
leletezéshez, tároláshoz)
Informatikai hardver csomag:
4 db Számítógép perifériákkal, op. rendszerrel
4 db Recept nyomtatására alkalmas nyomtató
A nyertes Ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott új berendezések leszállítása, telepítése, üzembe
helyezése.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A
termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban
leírtakat is. Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
A nyertes Ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott új berendezések leszállítása, üzembe helyezése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 PACS rendszer - Prefetching funkció) (Igen/nem)(Előny a megléte) 5
2 PACS rendszer - Diagnosztikai monitor fényereje (min. 500cd/m2 fényerejű, előny a nagyobb,
legkedvezőbb szintje 1200 cd/m2) 5
3 PACS rendszer - Lehetővé teszi a standard radiológiai röntgen képeken kívül mammográfiás
képek és ultrahang képek leletezését is (Igen/nem)(Előny a megléte) 10
4 Informatikai hardver csomag - Merevlemez mérete (Min. 500 GB, előny a nagyobb, legkedvezőbb
szintje 1000 GB) 5
5 Informatikai hardver csomag - Kéttálcás nyomtató (igen/nem)(Előny a megléte) 5
Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 2.2.19-17 számú, Sümegi Kistérségi Egészségügyi
Szolgálat járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben:
- a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn;
- továbbá ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, azt az alvállalkozót, illetve alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az ajánlatban a
Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor a
közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésének hatálya alá.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12-14. § és 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok
hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt
vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított
jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok

között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban
meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek. c)
pontja. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes
európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri
a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes
alkalmassági követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban.
Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek Ha az előírt alkalmassági követelményeknek
ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között
rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak
szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
Minden rész tekintetében:
a) Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat a 321/2015.(X.30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi tartalommal:
1. számlaszám(ok),
2. mióta vezeti az ajánlattevő számláját
3. volt(ak)-e 30 napot meghaladó sorba állított tétel(ek) az ajánlattevő pénzforgalmi számláján az
ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapon belül; attól függően, hogy ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Felhívjuk a t. ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilatkozatoknak a vizsgált időszak folyamán vagy azt
követően már megszűnt számlákra vonatkozó adatokat is tartalmazniuk kell.
Ajánlatkérő a sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott
fogalmat érti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan ajánlattevő minden rész tekintetében:
a) amennyiben bármely számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozata szerint számláján az
eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó sorba
állítás fordult elő.
A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek
Ebben az esetben meg kell jelölni az Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felszólítására benyújtandó
dokumentumok között a szervezetet és ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő a gazdasági
és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon
kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra.
VI.4.3. folyt:
3.5. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 42-45. §-ában foglaltakra.
3.6. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy III.1.2.) és a III.1.3.) szerinti valamennyi
alkalmassági minimumkövetelményt és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
határozta meg.
3.7. Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és
okiratot magyar fordításban kell a jelentkezéshez csatolni. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását. A fordításban elkövetett
hibákért az ajánlattevő felel.

3.8. Ajánlatkérő részenként az eljárás nyertesével vagy a Kbt. 131. § (4) bekezdésében
meghatározott esetekben az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést.
3.9. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumok részét képező ártáblázat részenkénti
kitöltésével kell megtennie ajánlatát. Kérjük a t. ajánlattevőket, hogy a felolvasólapon az ajánlati
árként az adott részre vonatkozó ártáblázat nettó összesen során megadott értéket kell feltűntetniük.
3.10. A dokumentáció részét képező, adott rész szerinti eszközök orvos-szakmai minimum
elvárásokat tartalmazó dokumentumot („Specifikáció” elnevezésű dokumentum) kérjük részenként
kitöltve az ajánlat részeként is becsatolni.
3.11. A Kbt. 71. § (1) alapján Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel
biztosítja a hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (6)
bekezdésében foglaltakra.
3.12. A szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldésének napját követő tíz napos
időtartam lejártáig, kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontjában foglaltakat.
3.13. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), melyben a Kbt. 35. § (2)
bekezdése szerint kötelesek maguk közül egy, a nevükben eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
3.14. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész tekintetében:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt.
Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a
közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az
Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015.
(X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek. c) pontjaalapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell
kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk
megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban.
Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek Ha az előírt alkalmassági követelményeknek
ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell nyújtani
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között
rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (Ajánlattevőnek) az alábbiak
szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
a) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint az ajánlati felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 3 évben(a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb
hat éven belül megkezdett) szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgyának (1. rész esetén:
digitális mammográf,2. rész esetén: röntgen készülék és/vagy nőgyógyászati ultrahang, 3. rész
esetén: terápiás eszközök 4. rész esetén: PACS rendszer szállítása) megfelelő tárgyú referencia
munkáinak ismertetése, megjelölve legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont(év, hónap,
nap)), a szerződést kötő másik felet, a szállítás tárgyát, az alkalmasság megítélése szempontjából
az adott rész tekintetében releváns mennyiségét , az ellenszolgáltatás összegét, nyilatkozatot az
előírás és szerződésszerű teljesítésről, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés
a)-b) pontja szerint Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolva.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): a) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben
az 1. rész tekintetében digitális mammográf szállítására vonatkozó olyan referenciákkal, amelyek
értéke összesen legalább nettó 30.000.000,- forint.
az 2. rész tekintetében röntgen készülék és/vagy nőgyógyászati ultrahang készülék szállítására
vonatkozó olyan referenciákkal, amelyek értéke összesen legalább nettó 30.000.000,- forint.
az 3. rész tekintetében terápiás eszközök szállítására vonatkozó olyan referenciákkal, amelyek
értéke összesen legalább nettó 15.000.000,- forint.
az 4. rész tekintetében PACS rendszer szállítására vonatkozó olyan referenciákkal, amelyek értéke
összesen legalább nettó 10.000.000,- forint.

A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés
tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható.
A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ebben az esetben meg kell jelölni az Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felszólítására benyújtandó
dokumentumok között ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő
más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor
pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási
módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra.
VI.4.3.folyt:
3.15. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik
elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
3.16. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy támogatásra irányuló igényt nyújt be.
Erre tekintettel felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján
a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő
elfogadása esetében ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A feltételesen megkötött
szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a támogatói megállapodás hatálybalépése.
3.17. A teljesítés határideje a szerződés aláírásától számított 3 hónap, de legkésőbb 2018.
december 31. napja.
3.18. FAKSZ: Bátyi László, lajstromszáma: 00043
3.19. Ajánlatkérő a IV.2.6 pont tekintetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
3.20. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) előírásai, illetőleg a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek
rendelkezései szerint kell eljárni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az 1-3. részek esetében az eszközöknek meg kell felelniük az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009.
(III. 17)EüM rendeletben, ill az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42 EGK irányelvben meghatározott
követelményeknek, adatkezelési szempontból a 1997. évi XLVII. tv rendelkezéseinek.
A szerződést bizt. mellékkötelezettségek:
Minden rész esetén:
Késedelmi kötbér:A teljesítési határidő olyan okból történő be nem tartása esetén, amelyért nyertes
ajánlattevő felelős, a nettó vállalási ár 1 %-a/nap. Max 20 napig kerül felszámításra,az ezt meghaladó
késedelem meghiúsulásnak minősül.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben olyan okból, amelyért felelős 20 naptári napot meghaladó késedelembe
esne, vagy a szerződés felelősségi körébe tartozó okból meghiúsul, nyertes ajánlattevő a nettó vállalási ár
20 %-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
Jótállás: Az átadás-átvétel időpontjától számított
1-2.rész:12 hó+az ajánlattevő által vállalt kiterjesztett jótállás
3-4.rész: 12 hó (ld szerz.terv.)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Papcsák Ügyvédi Iroda
1054 Budapest, Alkotmány u. 10. III/24.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak
szerinti személyek. A bontási eljárás a Kbt. 68.§ (4) és (6) bekezdései szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1.Formai előírások
1.1.Az ajánlatokat a Kbt. 68. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a cégjegyzésre
jogosultak által cégszerűen aláírva 1 papír alapú példányban írásban, magyar nyelven, illetve az
eredeti papír alapú példányról készült 1 db szkennelt (pdf vagy azzal egyenértékű formátumú),
elektronikus példányban, CD vagy DVD lemezen, zárt csomagolásban, a felhívásban megadott
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A csomagolásra
rá kell írni: „Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére orvosi
eszközök, PACS-rendszer és informatikai eszközök beszerzése”, valamint „Nem bontható fel az
ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!”. Az ajánlat papír alapú és elektronikus
példányai közötti esetleges eltérések esetén a papír alapú ajánlatban foglaltak az irányadók. Az
elektronikus adathordozó külsején ajánlattevők tüntessék fel a következő adatokat: ajánlattevő neve,
az eljárás tárgya, az adathordozó tartalma(pl: ajánlat, hiánypótlás, stb.), dátum.
1.2.A dokumentumokat a Kbt. 47.§ (2) bek-ben foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban
kérjük benyújtani a Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat kivételével, amelynek eredeti példányát kell
az ajánlathoz csatolni.(Ahol Ajánlatkérő valamely dokumentum másolatban történő benyújtását írja
elő, az eredeti irat benyújtását is elfogadja!)
2.Az ajánlatba csatolandó nyilatkozatok
2.1.Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni, amelyet az ajánlat elején kell elhelyezni, amelynek
tartalmaznia kell a Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti információkat.
2.2.Ajánlattevőnek részenként nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) és (4) bek-ben foglaltakról.
2.3.Ajánlattevőnek részenként nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bek. a)-b) pontjában foglaltakról.(A
nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.)
2.4.A Kbt. 67. § (1) bek. alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem
állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát ajánlata részeként benyújtani.
2.5.Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet(vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65.§ (7)-(9), (11) bek. szerint.A kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést. Ajánlatkérő felhívja a ajánlattevők figyelmét, hogy műszaki,
szakmai alkalmasság igazolása tekintetében, amennyiben ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodik a Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet köteles csatolni olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, illetve a referenciákra
vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy
ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében.
2.6.Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) az ajánlatához csatolni
kell az ajánlatot aláíró és az ajánlatban - az ajánlatra való tekintettel - bármilyen nyilatkozatot tett jogi
személy cégjegyzésre jogosult személy(ek) és/vagy egyéni vállalkozó aláírási címpéldányát vagy
a 2006. évi V. tv 9.§ (3) bek-nek megfelelően elkészített aláírás mintáját, illetve egyéni vállalkozó
esetén a vállalkozói igazolványt egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott
más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot).Amennyiben meghatalmazott személy írja
alá az ajánlatot,a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a
meghatalmazott aláírás-mintáját is (folyt. a VI.4.3. pontban)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntöbízottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:

Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a
szerint
VI.3.folyt:
2.7.A 321/2015. (X. 30.) Kr 13.§-a alapján amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban,
úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában
nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési
nyilatkozatot nyújtsanak be az ajánlat részeként.
2.8.A felhívás III.1.2. a) pontjában előírt igazolás tekintetében Ajánlattevő, továbbá amennyiben ezen
alkalmassági minimumfeltétel kapcsán az ajánlattevő egyéb szervezet kapacitására támaszkodik,
úgy ezen szervezet köteles külön nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy valamennyi pénzforgalmi
számlájáról becsatolta az eljárást megindító felhívás III. 1.2. a) pontjában a pénzügyi alkalmasság
igazolására előírt tartalommal bíró pénzügyi intézményi nyilatkozatot.
2.9.Az ajánlathoz csatolni kell a szállítani kívánt termékek magyar nyelvű leírását, műszaki
paramétereit. Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, amennyiben
a megajánlott termék a termékleírás vagy a műszaki paraméterek alapján nem felel meg a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott részletes, minimum szakmai követelményeknek.
3.Egyéb információk
3.1.Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét biztosítja. Ajánlattevő csak az ajánlati felhívásban
meghatározott, egy vagy valamennyi részre, az adott részre meghatározott mennyiség egészére
tehet ajánlatot.
3.2.Ajánlatkérő egyik részre sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
3.3.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Közbeszerzési dokumentációt ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie,
az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció elérése (letöltése) az eljárásban való részvétel
feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható és közzé nem tehető, de közös ajánlattétel
esetén elegendő, ha a dokumentációt az egyik ajánlattevő eléri.[Kbt. 57. § (2)].
3.4.Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a www.papcsak.hu/kozbeszerzes honlapon
korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az érdeklődő gazdasági
szereplők részére. A Kbt. 57.§ (2) bek alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként
legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton
el kell érnie, melyet a dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő
részére - a +36 1 3125922 fax számra vagy a kozbeszerzes@papcsak.hu e-mail címre -történő
haladéktalan visszaküldésével igazolni kell, továbbá az ajánlat részeként ajánlattevőnek csatolnia
kell a kitöltött és az ajánlatkérő részére visszaküldött regisztrációs lap másolati példányát. A
regisztrációs lap elektronikus úton történő megküldésére a Kbt. 41. §-a alkalmazandó. Ajánlatkérő
felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy elektronikus úton az érdeklődés jelzésére
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény felhatalmazása alapján
alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt forma
megengedett (egyszerű e-mail üzenet nem megfelelő). A faxon, vagy postai, illetve közvetlen
kézbesítés útján történő jelentkezési lehetőség szintén adott.
Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének fentiek szerinti
visszaigazolása.A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről szóló regisztrációs lapot a letöltéstől
számítva haladéktalanul vissza kell küldeni, annak érdekében, hogy az ajánlatkérő az esetleges
kiegészítő tájékoztatást a dokumentumokat letöltő gazd. szereplőnek megküldhesse!A gazd.
szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben nem küldi meg visszaigazolást,ajánlatkérő
nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Szegedi Vízmű Zrt. (5806/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Vízmű Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK07124
Postai cím: Tisza Lajos körút 88.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Felföldi Aliz
Telefon: +36 14554262
E-mail: felfoldia@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.fcsm.hu/content/index.php/145
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.fcsm.hu/palyazatok/kozbeszerzesi_dokumentumok (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02440
Postai cím: Kerepesi út 21. V. épület 113.szoba
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Felföldi Aliz
Telefon: +36 14554262
E-mail: felfoldia@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.fcsm.hu/content/index.php/145
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02440
Postai cím: Kerepesi út 21. V. épület 113.szoba
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Felföldi Aliz
Telefon: +36 14554262
E-mail: felfoldia@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.fcsm.hu/content/index.php/145
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: ivóvízszolgáltatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Iszapsűrítés és iszapvíztelenítés polielektrolit szükségletének biztosítása a Szeged Városi és
Algyő Nagyközségi Szennyvíztisztító Telepeken
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében polielektrolit szállítása a Szeged Városi és Algyő Nagyközségi
Szennyvíztisztító Telepek számára iszapsűrítés és iszapvíztelenítés céljából
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Iszapvíztelenítés polielektrolit szükségletének biztosítása a Szeged Városi és Algyő
Nagyközségi Szennyvíztisztító Telepeken.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged, Klebelsberg telep, Palics köz 02204/3 hrsz. ,
Algyő, Külterület 01784/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében polielektrolit szállítása a Szeged Városi és Algyő Nagyközségi
Szennyvíztisztító Telepek számára iszapvíztelenítés céljából - 100%-os hatóanyag tartalomra
vonatkoztatottan megállapított - 77 000 kg mennyiségben. ( A szerződés 30 hónapos időtartama alatt,
opcionálisan - 100%-os hatóanyag tartalomra vonatkoztatottan megállapított - plusz 77 000 kg többlet
mennyiség eltérés lehetséges, melynek lehívására Ajánlatkérő nem kötelezett)
Ajánlatkérő jogosult a nyertes ajánlattevőhöz a szerződés határozott időtartamának lejártát megelőzően
legalább 60 nappal intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal a szerződés időtartamát további 24 hónapra
meghosszabbítani, mely időtartam alatt Ajánlatkérő - 100%-os hatóanyag tartalomra vonatkoztatottan
megállapított - 61 600 kg (a 24 hónap időtartama alatt opcionálisan plusz - 100%-os hatóanyag tartalomra
vonatkoztatottan megállapított - 61 600 kg többlet mennyiségi eltérés lehetséges) iszapvíztelenítéshez
használt polielektrolit lehívására jogosult.
A teljes mennyiségre vonatkozó részletes műszaki adatok a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
A szerződések kiterjednek a vegyszerellátásra, a vegyszerfelhasználás optimalizálására, a megjelölt
telephelyeken felmerülő, polielektrolitok alkalmazásával megoldható technológiai problémák teljes körű
szaktanácsadására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Fajlagos polimer szükséglet (kg/tonna iszap szárazanyag) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő jogosult a szerződés lejárta
előtt a nyertes Ajánlattevőhöz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal a szerződés időtartamát
további 24 hónapra meghosszabbítani, amely időtartam alatt II.2.11) pontban foglalt mennyiség
lehívására van lehetősége Ajánlattevőnek.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő a részvételre
jelentkezők számát nem kívánja korlátozni. A hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt
kellett beírni értéket a jelen pontba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés 30 hónapos időtartama alatt, opcionálisan - 100%-os hatóanyag
tartalomra vonatkoztatottan megállapított - plusz 77 000 kg többlet mennyiség eltérés lehetséges,
melynek lehívására Ajánlatkérő nem kötelezett.
A szerződés jelen felhívás II.2.7.) pontja szerinti meghosszabbítása esetén Ajánlatkérő - 100%os hatóanyag tartalomra vonatkoztatottan megállapított - 61 600 kg (A 24 hónap időtartama alatt
opcionálisan plusz - 100%-os hatóanyag tartalomra vonatkoztatottan megállapított - 61 600 kg
többlet mennyiség eltérés lehetséges) iszapvíztelenítéshez használt polielektrolit lehívására jogosult.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6. pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni a becsült értéket. A
hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kellett beírni értéket a hivatkozott pontban.
II.2.1)
Elnevezés: Iszapsűrítés polielektrolit szükségletének biztosítása a Szeged Városi Szennyvíztisztító Telepen.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged, Klebelsberg telep, Palics köz 02204/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében polielektrolit szállítása a Szeged Városi Szennyvíztisztító Telep számára
iszapsűrítés céljából - 100%-os hatóanyag tartalomra vonatkoztatottan megállapított - 10 000 kg
mennyiségben. (A szerződés 30 hónapos időtartama alatt, opcionálisan plusz - 100%-os hatóanyag
tartalomra vonatkoztatottan megállapított - 10 000 kg többlet mennyiség eltérés lehetséges, melynek
lehívására Ajánlatkérő nem kötelezett)
Ajánlatkérő jogosult a nyertes ajánlattevőhöz a szerződés határozott időtartamának lejártát megelőzően
legalább 60 nappal intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal a szerződés időtartamát további 24 hónapra
meghosszabbítani, mely időtartam alatt Ajánlatkérő - 100%-os hatóanyag tartalomra vonatkoztatottan
megállapított - 8 000 kg (a 24 hónap időtartama alatt opcionálisan plusz - 100%-os hatóanyag tartalomra
vonatkoztatottan megállapított - 8 000 kg többlet mennyiségi eltérés lehetséges) iszapsűrítéshez használt
polielektrolit lehívására jogosult.
A teljes mennyiségre vonatkozó részletes műszaki adatok a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
A szerződések kiterjednek a vegyszerellátásra, a vegyszerfelhasználás optimalizálására, a megjelölt
telephelyen felmerülő, polielektrolitok alkalmazásával megoldható technológiai problémák teljes körű
szaktanácsadására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Fajlagos polimer szükséglet (kg/tonna iszap szárazanyag) 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő jogosult a szerződés lejárta
előtt a nyertes Ajánlattevőhöz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal a szerződés időtartamát
további 24 hónapra meghosszabbítani, amely időtartam alatt II.2.11) pontban foglalt mennyiség
lehívására van lehetősége Ajánlattevőnek.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő a részvételre
jelentkezők számát nem kívánja korlátozni. A hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt
kellett beírni értéket a jelen pontba.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés 30 hónapos időtartama alatt, opcionálisan plusz - 100%-os
hatóanyag tartalomra vonatkoztatottan megállapított - 10 000 kg többlet mennyiség eltérés
lehetséges, melynek lehívására Ajánlatkérő nem kötelezett.
A szerződés jelen felhívás II.2.7.) pontja szerinti meghosszabbítása esetén Ajánlatkérő - 100%os hatóanyag tartalomra vonatkoztatottan megállapított - 8 000 kg (A 24 hónap időtartama alatt
opcionálisan plusz - 100%-os hatóanyag tartalomra vonatkoztatottan megállapított - 8 000 kg többlet
mennyiség eltérés lehetséges) iszapsűrítéshez használt polielektrolit lehívására jogosult.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6. pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni a becsült értéket. A
hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kellett beírni értéket a hivatkozott pontban.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ában foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok
fenn nem állását.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek
jelentkezésében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a rendelet
II. Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (5.1.2016.) végrehajtási
rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező
egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem
a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), sem pedig az alkalmasság igazolásában
résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. rész: Kizárási okok A,B, C, D részeit
szükséges kitölteni.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, a
részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és
az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvény (a továbbiakban:
Mód1. tv.) 18.§-ának (3) bekezdésével megállapított, Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének q) pontja szerinti
kizáró ok fennállását Ajánlatkérő a Mód1. tv. 48. §-ának (7) bekezdésére tekintettel jelen eljárásban
vizsgálni fogja. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő
által a Kbt. 69. §-ának (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására

felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell
igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely
kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való
szereplés tényét is elfogadja Ajánlatkérő.
Öntisztázás vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ban foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Gazdasági szereplők az alábbiak szerint
kötelesek igazolni alkalmasságukat:
Részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében a Kbt. 67.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015.
(X.30) Korm.r. 1.§ (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek megfelel.
Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás
során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése
nélkül.
Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum egyszerű kitöltése alatt a IV. részA
pontjának kitöltését érti (Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése
pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével)
A Kbt.69.§-ának (4)-(7) bekezdése alapján, az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételeknek való megfelelésüket az alábbiak
szerint kötelesek igazolni:
P.1.Részvételre jelentkező/Ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító
felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a
közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (polielektrolit szállítása) származó, általános forgalmi
adó nélkül számított évenkénti árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak[321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont].
Az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők / ajánlattevők bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. §
(7)-(8) bekezdéseire.
Ha a részvételre jelentkező/ ajánlattevő a P.1. pontban kért irattal azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre
jelentkező/ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges
és tájékoztatást kell kérnie az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők/ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.Alkalmatlan a részvételre jelentkező/ ajánlattevő, ha
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (polielektrolit szállítása) származó,
általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele mindösszesen nem éri el
- az 1. rész vonatkozásában a nettó 70 000 000 HUF-ot,
- a 2. rész vonatkozásában a nettó 15 000 000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatban (egységes európai közbeszerzési dokumentumban) részvételre jelentkező, adott
esetben kapacitást nyújtó szervezet csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni.

A részvételre jelentkezőnek/ajánlattevőnek Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására csatolni
kell részenként: a 321/2015. (X.10.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított harminchat hónap legjelentősebb szállításainak,
referenciáinak ismertetését legalább az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező
időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége kg-ban, a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden
olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra
került. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, a
referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett
részt. Folyamatban lévő szállítás esetén a teljesítésigazolással alátámasztott részteljesítésre
vonatkozó bemutatásnak legalább az alkalmasság minimumkövetelményeit ki kell elégítenie.
Amennyiben részvételre jelentkező/ajánlattevő külföldi szállítások HUF-tól eltérő pénznemben
teljesített ellenszolgáltatásait kívánja feltüntetni, Ajánlatkérő ebben az esetben is HUF pénznemben
kéri feltüntetni az ellenszolgáltatás értékét. Az átszámítás a pénznemek között a teljesítés
időpontjában érvényes MNB hivatalos deviza középárfolyamon történik. A referenciákat az
alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal a 321/2015.
(X.10.)Korm. rendelet 22.§(1)-(2) bekezdése szerint kell benyújtani.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre
jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre
jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,
a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a
részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében
a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. A részvételre jelentkező/ajánlattevő a szerződés
teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított harminchat hónapban
az 1. rész tekintetében legalább, 100%-os hatóanyagra számított 70 000 kg mennyiségű,
kommunális szennyvíziszap víztelenítéséhez használt polielektrolit szállítására vonatkozó,
szerződésszerűen teljesített referenciával, valamint
a 2. rész tekintetében legalább 100%-os hatóanyagra számított 9600 kg mennyiségű, kommunális
szennyvíziszap sűrítéséhez használt polielektrolit szállítására vonatkozó, szerződésszerűen
teljesített referenciával.
Az alkalmassági követelmény vonatkozásában a meghatározott mennyiség több teljesített
szerződéssel is igazolható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok
szerződéstervezete tartalmazza.
Fizetési feltételek:
Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottak szerint a számla
kézhezvételétől számított 25. (huszonötödik) napon vagy - ha az nem munkanap - az azt megelőző utolsó
banki napon átutalással teljesíti.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: 2018/06/07 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Jelen közbeszerzési eljárást a Szegedi Vízmű Zrt. ajánlatkérő nevében a Fővárosi Csatornázási
Művek Zrt. folytatja le. Az eljárás nyertesével a Szegedi Vízmű Zrt. köt szerződést, a szerződés
teljesítése során az abból fakadó kötelezettségek a Szegedi Vízmű Zrt.-t önállóan és közvetlenül
terhelik.
2. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatkérő térítésmentesen bocsátja rendelkezésre a Kbt.39.§
alapján. A jelentkezés benyújtásának feltétele a közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton
történő elérése.
3. Részvételre jelentkező csatolja (ahol értelmezhető, részenként):
- a felolvasólapot, változatlan szerkezetben, kitöltve
- nyilatkozatát a Kbt. 66. § (4), (6) bekezdése, szükség esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
- nyilatkozatát a jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartóként kijelölt természetes személy
nevéről, postai vagy kézbesítési címéről, faxszámáról, telefonszámáról és e-mail címéről, illetve
további azonosító adatairól. A részvételi határidőt követően ajánlatkérő ezeket tekinti irányadónak.
- a tartalomjegyzéket oldalszámokkal ellátva
- a részvételi jelentkezést aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának, ennek hiányában aláírás
mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát, adott esetben
meghatalmazást
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
- közös részvételre jelentkezés esetén együttműködési megállapodást
4. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Amennyiben részvételre
jelentkező a részvételi jelentkezésében ajánlatot tesz, a Kbt. 74. § (3) bekezdése alapján részvételi
jelentkezése érvénytelen.
5. Az alkalmassági követelményeket Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
6. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy jelen eljárás második,
ajánlattételi szakaszában az érvényes ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték arány bírálati
szempontja szerint történik. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
pont, (1 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték). Az értékelés módszerét a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák részletesen: mindkét bírálati részszempont esetén fordított arányosítás.
7. A részvételi jelentkezés formai előírásait a dokumentáció tartalmazza.
8. Részvételi jelentkezések bontását ajánlatkérő a jelen felhívás IV.2.2) pontjában lévő részvételi
határidő lejártakor kezdi meg. Helye: FCSM Zrt. 1087 Bp., Kerepesi út 21., V. épület I. em. tárgyaló.
9. Az ajánlattételi szakaszban ajánlattevőnek dokumentált nagyüzemi kísérletekkel kell bizonyítania
az általa megajánlott polimerek megfelelőségét. A nagyüzemi kísérletek részletes szabályait a
Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
10. Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában 2018. június 13. napján 10:00 órakor
konzultációt és helyszíni bejárást tart. Helyszíne: Szegedi Vízmű Zrt. (Szeged, Tisza Lajos Krt. 88.
I. emelet 105. számú tárgyaló). Ajánlatkérő fenntartja a jogot a konzultáció és a helyszíni bejárás
tervezett időpontjának, ütemezésének megváltoztatására azzal a feltétellel, hogy a konzultáció és a
helyszíni bejárás megkezdése előtt Ajánlattevőket az esetleges változásokról tájékoztatja.
11. FAKSZ: Dr. Darázs Ferenc, lajstromszám: 00362.
12. Az órában meghatározott időpontok a közép-európai idő szerint értendők.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
14. A felhívás IV.2.6) pontjában megjelölt 1 hónap időtartam alatt 30 nap értendő.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt.148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (6313/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Nemzeti azonosítószám: AK02503
Postai cím: Diós utca 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jankó László
Telefon: +36 14584551
E-mail: kozbeszerzes@janoskorhaz.hu
Fax: +36 13554327
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.janoskorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.janoskorhaz.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://www.dropbox.com/sh/hszmet9sl5qh5wz/AAB1AadLS8rz0x24qQVUTFCa?dl=0 (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kolosy tér 5-6. Tetőtér
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Loránd felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00033
Telefon: +3612508290
E-mail: dr.kovacs@mail.datanet.hu
Fax: +3612508248
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.janoskorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.janoskorhaz.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kolosy tér 5-6. Tetőtér
Város: Budapest

NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Loránd
Telefon: +3612508290
E-mail: dr.kovacs@mail.datanet.hu
Fax: +3612508248
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.janoskorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.janoskorhaz.hu/
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ajánlatkérő részére kórházi ágyak és kúraszékek beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33192000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő részére kórházi ágyak és kúraszékek beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
valamennyi részre
x legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: 4
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Intenzív ágy beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33192000-2

További tárgyak:
33192120-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő részére az alábbi gyógyászati
bútorok szállítása:
- 1 db intenzív ágy
Kizárólag új, előzőleg nem használt termék ajánlható meg.
Kizárólag olyan termék ajánlható meg, amely megfelel az európai irányelveknek, illetve az azokat
harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, valamint magyarországi szerviz- és
alkatrészellátásuk biztosított. Ajánlattevőnek ezen feltételek teljesüléséről nyilatkoznia kell az ajánlatban.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: a
termék teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakását, teljeskörű letelepítését,
szerelését, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez szükséges tartozékot és járulékos
munkát, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot, a szállított termék 24 hónapos jótállási időn
belüli szervizelését, javítását, karbantartását, és az alkatrészek cseréjének költségeit is.
Nyertes ajánlattevő a jótállás időtartama alatt semmilyen, a szállított termék üzembentartásához szükséges
költség elszámolására nem jogosult az ajánlati árában szereplő költségen felül (pld. időszakos karbantartás,
kiszállás, stb.).
A nyertes ajánlattevő feladata saját költségén Ajánlatkérő helyiségeinek mind a telepítésre, mind pedig a
megkívánt munkakörülményekre vonatkozó minden esetlegesen szükséges építészeti, épületgépészeti
átalakítása a szállítandó termék telepítéséhez.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
A megajánlott termék adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. részszempont: Szakmai ajánlat 5
2 3. részszempont: A 60 napos szállítási határidő vonatkozásában vállalt előteljesítési napok száma
(egész munkanapban megadva, min. 0, max. 10 munkanap) 5
3 4. részszempont: Az eszközzel kapcsolatos műszaki megajánlások 30
Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) pont kiegészítése:
2. rsz.: Szakmai ajánlat a Kbt. 76.§ (3) bek. b) pontja alapján a felhívás III.1.3. M2/A) szerinti alk. köv.
igazolására bemutatott szakember 24 hó feletti az alkalmassági követelményként meghatározott területen
szerzett szakmai többlettapasztalata (egész hónapban megadva, max. 36 hó) / 5;
4. rsz.: A 4. rsz. részletezése a Dokumentáció II. fejezet 20.1. pontjában
II.2.1)
Elnevezés: Sebészeti elektromos ágyak beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33192000-2

További tárgyak:
33192300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő részére az alábbi gyógyászati
bútorok szállítása:
- 200 db sebészeti elektromos ágy
Kizárólag új, előzőleg nem használt termékek ajánlhatóak meg.
Kizárólag olyan termékek ajánlhatóak meg, amelyek megfelelnek az európai irányelveknek, illetve az
azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, valamint magyarországi szerviz- és
alkatrészellátásuk biztosított. Ajánlattevőnek ezen feltételek teljesüléséről nyilatkoznia kell az ajánlatban.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget:
a termékek teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakását, teljeskörű
letelepítését, szerelését, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez szükséges
tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot, a szállított termékek
24 hónapos jótállási időn belüli szervizelését, javítását, karbantartását, és az alkatrészek cseréjének
költségeit is.

Nyertes ajánlattevő a jótállás időtartama alatt semmilyen, a szállított termékek üzembentartásához
szükséges költség elszámolására nem jogosult az ajánlati árában szereplő költségen felül (pld. időszakos
karbantartás, kiszállás, stb.).
A nyertes ajánlattevő feladata saját költségén Ajánlatkérő helyiségeinek mind a telepítésre, mind pedig a
megkívánt munkakörülményekre vonatkozó minden esetlegesen szükséges építészeti, épületgépészeti
átalakítása a szállítandó termékek telepítéséhez.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. részszempont: Szakmai ajánlat 5
2 3. részszempont: A 60 napos szállítási határidő vonatkozásában vállalt előteljesítési napok száma
(egész munkanapban megadva, min. 0, max. 10 munkanap) 5
3 4. részszempont: Az eszközzel kapcsolatos műszaki megajánlások 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5) pont kiegészítése:
2. rsz.: Szakmai ajánlat a Kbt. 76.§ (3) bek. b) pontja alapján a felhívás III.1.3. M2/A) szerinti alk. köv.
igazolására bemutatott szakember 24 hó feletti az alkalmassági követelményként meghatározott területen
szerzett szakmai többlettapasztalata (egész hónapban megadva, max. 36 hó) / 5
4. rsz.: A 4. rsz. részletezése a Dokumentáció II. fejezet 20.1. pontjában
II.2.1)
Elnevezés: Elektromos belgyógyászati ágyak beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33192000-2

További tárgyak:
33192300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő részére az alábbi gyógyászati
bútorok szállítása:
- 150 db elektromos belgyógyászati ágy
Kizárólag új, előzőleg nem használt termékek ajánlhatóak meg.
Kizárólag olyan termékek ajánlhatóak meg, amelyek megfelelnek az európai irányelveknek, illetve az azokat
harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, valamint magyarországi szerviz- és alkatrész
ellátásuk biztosított. Ajánlattevőnek ezen feltételek teljesüléséről nyilatkoznia kell az ajánlatban.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget:
a termékek teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakását, teljeskörű
letelepítését, szerelését, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez szükséges
tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot, a szállított termékek
24 hónapos jótállási időn belüli szervizelését, javítását, karbantartását, és az alkatrészek cseréjének
költségeit is.
Nyertes ajánlattevő a jótállás időtartama alatt semmilyen, a szállított termékek üzembentartásához
szükséges költség elszámolására nem jogosult az ajánlati árában szereplő költségen felül (pld. időszakos
karbantartás, kiszállás, stb.).
A nyertes ajánlattevő feladata saját költségén Ajánlatkérő helyiségeinek mind a telepítésre, mind pedig a
megkívánt munkakörülményekre vonatkozó minden esetlegesen szükséges építészeti, épületgépészeti
átalakítása a szállítandó termékek telepítéséhez.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. részszempont: Szakmai ajánlat 15
2 3. részszempont: Szállítási határidő vonatkozásában vállalt előteljesítési napok száma (egész
munkanapban megadva, min. 0, max. 10 munkanap) 15

Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciós tétel: 150 db éjjeliszekrény
Amennyiben Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott 150 db éjjeliszekrény vonatkozásában
élni kíván vételi jogával, az ajánlatok bírálatakor az opcióval együtt számított ajánlati árat veszi
figyelembe.
Amennyiben Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott 150 db éjjeliszekrény vonatkozásában élni
kíván vételi jogával, az opció megrendelésére írásbeli nyilatkozattal vállal kötelezettséget.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) pont kiegészítése:
2. rsz.: Szakmai ajánlat a Kbt. 76.§ (3) bek. b) pontja alapján a felhívás III.1.3. M2/A) pontja szerinti alk. köv.
igazolására bemutatott szakember 24 hó feletti az alkalmassági követelményként meghatározott területen
szerzett szakmai többlettapasztalata (egész hónapban megadva, maximum 36 hó) / 15
II.2.1)
Elnevezés: Elektromos kúraszékek beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33192000-2

További tárgyak:
33192300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő részére az alábbi gyógyászati
bútorok szállítása:
- 20 db elektromos kúraszék
Kizárólag új, előzőleg nem használt termékek ajánlhatóak meg.
Kizárólag olyan termékek ajánlhatóak meg, amelyek megfelelnek az európai irányelveknek, illetve az azokat
harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, valamint magyarországi szerviz- és alkatrész
ellátásuk biztosított. Ajánlattevőnek ezen feltételek teljesüléséről nyilatkoznia kell az ajánlatban.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget:
a termékek teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakását, teljeskörű
letelepítését, szerelését, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez szükséges

tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot, a szállított termékek
24 hónapos jótállási időn belüli szervizelését, javítását, karbantartását, és az alkatrészek cseréjének
költségeit is.
Nyertes ajánlattevő a jótállás időtartama alatt semmilyen, a szállított termékek üzembentartásához
szükséges költség elszámolására nem jogosult az ajánlati árában szereplő költségen felül (pld. időszakos
karbantartás, kiszállás, stb.).
A nyertes ajánlattevő feladata saját költségén Ajánlatkérő helyiségeinek mind a telepítésre, mind pedig a
megkívánt munkakörülményekre vonatkozó minden esetlegesen szükséges építészeti, épületgépészeti
átalakítása a szállítandó termékek telepítéséhez.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. részszempont: Szakmai ajánlat 15
2 3. részszempont: Szállítási határidő vonatkozásában vállalt előteljesítési napok száma (egész
munkanapban megadva, minimum 0, maximum 10 munkanap) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) pont kiegészítése:
2. rsz.: Szakmai ajánlat a Kbt. 76.§ (3) bek. b) pontja alapján a felhívás III.1.3. M2/A) pontja szerinti alk. köv.
igazolására bemutatott szakember 24 hó feletti az alkalmassági követelményként meghatározott területen
szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, max. 36 hó)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság
igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésben és a 63. §-ban meghatározott kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy
más szervezet a jelentkezésben csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles
benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésben, valamint a 62. § (2) bekezdésben és a 63. §-ban,
meghatározott kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az eljárás további részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 69. § (4) - (7)
bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor:
- A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 1-7.§-ai szerint kell eljárniuk.
- A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10.-és 11.§-ai szerint kell eljárniuk.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §, illetve 63. §-ában foglalt kizáró okok
hiányának előzetes igazolása érdekében.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében biztosított öntisztázás
lehetőségére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet
12-16. §-ait.
A gazdasági szereplőknek olyan nyilatkozatot (saját nyilatkozatok esetében) kell csatolniuk a kizáró
okok tekintetében, amely nem régebbi a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az
eljárást megindító felhívás feladását követően került kiállításra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése értelmében az ESPD
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek.
A gazdasági szereplőnek az ESPD IV. rész (Kiválasztási szempontok) „alfa” szakaszát (az összes
kiválasztási szempont általános jelzése) kell kitöltenie anélkül, hogy a IV. rész bármely további
szakaszát ki kellene töltenie.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltakra.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát
megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt,
valamint ha ajánlatkérő szükségesnek ítéli, akkor az őt követő ajánlattevő(ke)t felhívja azon
dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági
követelményeknek az alábbiak szerint:
P/1 Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja
alapján saját vagy jogelődjének az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt

üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (kiegészítő melléklet nélkül),
ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét (amennyiben az
kötelező).
Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy a beszámoló
adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben beszámoló benyújtása az ajánlatban nem
szükséges, kizárólag az erre vonatkozó nyilatkozat.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak alapján amennyiben az
ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, akkor alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti, a
közbeszerzés tárgyából, azaz
- 1. rész esetében intenzív ágyak,
- 2. rész esetében elektromos kórházi ágyak,
- 3. rész esetében elektromos kórházi ágyak,
- 4. rész esetében elektromos kúraszékek és/vagy betegszállító kocsik
szállításából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Amennyiben az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló,
illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakat megfelelően
alkalmazza.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), illetve (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében
foglaltakra.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3)
bekezdését megfelelően alkalmazza.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1 Alkalmas, ha az Ajánlattevő üzemi/üzleti tevékenység
szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évből
legalább egy évben nem volt negatív.
Amennyiben az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete
után kezdte meg működését, úgy a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából, azaz
- 1. rész esetében intenzív ágyak,
- 2. rész esetében elektromos kórházi ágyak,
- 3. rész esetében elektromos kórházi ágyak,
- 4. rész esetében elektromos kúraszékek és/vagy betegszállító kocsik
szállításából származó nettó árbevételének el kell érnie:
- 1. részre történő ajánlattétel esetén a nettó 2 millió forintot;
- 2. részre történő ajánlattétel esetén a nettó 40 millió forintot;
- 3. részre történő ajánlattétel esetén a nettó 30 millió forintot;
- 4. részre történő ajánlattétel esetén a nettó 5 millió forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. A P/1 alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód:
Az AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdése értelmében az ESPD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A
gazdasági szereplőnek az ESPD IV. rész (Kiválasztási szempontok) „alfa” szakaszát kell kitöltenie
anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 3. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
AK a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési
szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető AT-t, valamint ha AK szükségesnek ítéli,

akkor az őt követő ajánlattevő(ke)t felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják,
hogy az AT megfelel az alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M/1. AT-nek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, a beszerzés tárgyával
megegyező tárgyú, azaz
- 1. rész esetében intenzív ágyak,
- 2. rész esetében elektromos kórházi ágyak,
- 3. rész esetében elektromos kórházi ágyak,
- 4. rész esetében elektromos kúraszékek és/vagy betegszállító kocsik
szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22.§ (1) bekezdés a)-b) pontja szerint
meghatározott formában benyújtott nyilatkozat vagy igazolás szerint, az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél neve és címe;
- referenciát adó neve, elérhetőségei (telefonszám, faxszám, e-mail cím);
- a szerződés (szállítás) tárgya;
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja ÉV/HÓ/NAP-tól ÉV/HÓ/NAP-ig);
- a teljesített mennyiségi adatok (darabszám);
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján
az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
M/2. AT-nek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21.§ (1) bek. b) pontja alapján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az ajánlatban ismertetésre kerülő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tekintetében az
ajánlatban csatolni kell:
- a szakemberektől származó, képzettségét, szakmai tapasztalatát, gyakorlatát bemutató, saját
kezűleg aláírt szakmai önéletrajzokat úgy, hogy egyértelműen derüljenek ki az alkalmassági
feltételként előírt, a szakemberekkel szemben támasztott alkalmassági minimumkövetelményeknek
való megfelelőségek, továbbá tartalmaznia kell az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek/
személynek a megjelölését, amellyel/akivel az adott szakember munkaviszonyban vagy
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,
- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy az
ajánlattevő nyertessége esetén részt vesznek a teljesítésben
- a szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és
felelőssége.
A szakmai tapasztalat ismertetését az önéletrajzban ÉV/HÓNAP bontásban, valamint kezdő és
befejező időpont szerint szükséges részletezni.
M/3. AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21.§ (1) bek. i) pontja alapján csatolnia kell az általa
megajánlott termékekre vonatkozóan a 16/2012. (II. 6.) Korm. r. 9. § (2) bek. és az in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben meghatározott
alapkövetelményeknek való megfelelőséget igazoló gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC
Comformity Declaration) vagy az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által kiadott
nyilvántartásba vételi igazolást.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Az AT rendelkezzen
1. rész esetében
-a felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 éven belül,
-szerződésszerűen teljesített,
-sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult,
-legalább 1 db intenzív ágy szállítására vonatkozó referenciával.
2. rész esetében
-a felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 éven belül,
-szerződésszerűen teljesített,
-sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult,
-legalább 60 db elektromos kórházi ágy szállítására vonatkozó referenciával.
Az alkalmassági minimumkövetelmény max. 6 db referencia egybeszámításával teljesíthető.
3. rész esetében
-a felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 éven belül,
-szerződésszerűen teljesített,
-sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult,

-legalább 50 db elektromos kórházi ágy szállítására vonatkozó referenciával.
Az alkalmassági minimumkövetelmény max. 5 db referencia egybeszámításával teljesíthető.
A 2. és 3. részre történő ajánlattétel esetében ugyanaz(oka)t a referenciát / referenciákat elfogadja
az AK.
4. rész esetében
-a felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 éven belül,
-szerződésszerűen teljesített,
-sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult,
-min. 1,
-legalább 10 db elektromos kúraszék és/vagy betegszállító kocsi szállítására vonatkozó
referenciával.
Az alkalmassági minimumkövetelmény 1 db referenciával teljesíthető.
AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21/A.§ alapján az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak
igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
1. és 4. rész esetében:
M/2/A. AT rendelkezzen legalább 1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt „szervizes” műszaki
szakemberrel, aki
-legalább középfokú végzettséggel és
-orvostechnikai eszközök szervizelése területén min. 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik.
„Szervizes” szakember alatt ajánlatkérő a következő személyt érti:
-aki legalább középfokú végzettséggel rendelkezik és
-akinek orvosi műszerekkel, eszközökkel kapcsolatos szervizelési gyakorlata van, min. 24 hó
időtartamban.
A teljesítésbe bevonni kívánt „szervizes” műszaki szakember rendelkezzen kórházi betegágy
berendezések tekintetében gyártó vagy annak leányvállalata által kiállított szervizelési
bizonyítvánnyal a megajánlott típusok vonatkozásában.
2. és 3. rész esetében:
M/2/A. AT rendelkezzen legalább 1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt „szervizes” műszaki
szakemberrel, aki
-legalább középfokú végzettséggel és
-orvostechnikai eszközök szervizelése területén min. 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik.
„Szervizes” szakember alatt AK a következő személyt érti:
-aki legalább középfokú végzettséggel rendelkezik és
-akinek orvosi műszerekkel, eszközökkel kapcsolatos szervizelési gyakorlata van, min. 24 hó
időtartamban.
A teljesítésbe bevonni kívánt „szervizes” műszaki szakember rendelkezzen kórházi betegágy
berendezések tekintetében gyártó vagy annak leányvállalata által kiállított szervizelési
bizonyítvánnyal a megajánlott típusok vonatkozásában.
M/2/B. AT rendelkezzen legalább 1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakemberrel, aki
-egészségügyi műszermérnök, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és
-legalább 36 hónap egészségügyi műszerek, eszközök üzembe helyezésében és/vagy
szervizelésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Egészségügyi műszermérnök alatt AK a következő személyt érti:
-aki mérnöki (főiskola vagy egyetem) végzettséggel rendelkezik vagy
-egészségügyi műszermérnöki szakirányon végzett vagy
-posztgraduális képzésen „klinikai mérnöki” diplomát szerzett és
egészségügyi műszerek, eszközök üzembe helyezésében és/vagy szervizelésében szerzett
gyakorlata van min. 36 hó időtartamban.
AK átjárhatóságot nem biztosít, 1 szakember 1 pozícióra jelölhető, azaz legalább 2 szakember
bemutatása kötelező.
A négy részre ugyanaz a szakember bemutatható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jótállás: 24 hónap
Késedelmi kötbér: minden késedelemmel érintett naptári nap után a szerződés nettó ellenszolgáltatási
összegének 0,5 %-a. Érvényesített összértéke nem haladhatja meg a szerződés nettó ellenszolgáltatási
összegének 15 %-át.
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó ellenszolgáltatási összeg 25 %-a.
Minden rész esetében:
AK a nyertes AT részére az ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít. Kifizetése
előlegbekérő alapján történik.
AT egy számla kiállítására jogosult. AK a Kbt. 135. § (1) bek. alapján kiállított teljesítés igazolás alapján az
ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alkalmazásával a nyertes AT által benyújtott számla AK általi
átvételét követő naptól számított 60 napon belül a Kbt. 135. § (5)-(6) bek-ben foglaltakra tekintettel utalja át a
nyertes AT bankszámlaszámára, az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A.§-a alapján.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint.
A részletes szabályok a Dokumentációban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda,
1036 Budapest, Kolosy tér 5-6.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult
személyek a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján: az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek, illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg
személyek.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot a dokumentáció II. fejezet „13. Az ajánlattétel formája és aláírása” pontjában
meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani.
A postán feladott ajánlatot AK akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a
felhívás I.3) pontjában megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, vagy az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az AT viseli.
2. Az ajánlatok beadása h-cs 9:00-16:00 óra között, p 9:00-12:00 óra között lehetséges a Dr. Kovács
Loránd Ügyvédi Iroda címén. Az ajánlattételi határidő lejártának napján: 09:00-10:00 óra között.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT Kbt. 66. § (2) bek., a Kbt. 66. § (4) bek., 65. § (7) bek., a
Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 65. § (7) bek. és a 66. § (6) bek. szerinti
nyilatkozat nemleges válasz esetén is csatolandó.
4. Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentáció II. fejezet „7. Az ajánlatot alkotó okmányok” pontjában
meghatározott nyilatkozatokat, ill. dokumentumokat.
5. A dokumentációt a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján bármely érdekelt gazdasági szereplő
térítésmentesen átveheti (elérheti) az I.3) pontban megjelölt linken.
A dokumentáció elérése az eljárásban való részvétel feltétele, azt ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak le kell töltenie. A kiegészítő
tájékoztatás a dokumentációt letöltőnek kerül megküldésre. Az elektronikus úton hozzáférhetővé tett
dokumentáció átvételét az AT által a dokumentáció részét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul
kitöltött változatának a Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda fax számára, vagy e-mail címére történő
megküldése igazolja.
6. AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli az
ajánlatokat. Az adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont
Az 1. részszempont esetében a módszer a KH útmutatójának [KÉ 2016. évi 147. szám, 2016.12.21.]
1. sz. melléklet A) 1. ba) pont szerinti fordított arányosítás módszere.
A 2. és 3. részszempont esetében a módszer a KH útmutatójának [KÉ 2016. évi 147. szám,
2016.12.21.] 1. sz. melléklet A) 1. bb) pont szerinti egyenes arányosítás módszere.
A 4. részszempont a módszer a KH útmutatójának [KÉ 2016. évi 147. szám, 2016.12.21.] 1. sz.
melléklet A) 1. bb) pont szerinti egyenes arányosítás módszere.
7. AK az ajánlatok bírálatát - az ESPD-ben foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését
követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő
legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot.
8. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a alapján.
9. AK a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség
vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak a legkedvezőbb

ajánlatot tett AT - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot
tett AT - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza
szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy
költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő AT a helyébe lép és a
szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.
10. AT-nek nyilatkoznia kell, hogy az általa megajánlott termékek közösségi származású árunak
minősülnek-e. AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74.§ (2) bekezdése alapján kizárhatja az
eljárásból azt az AT-t, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, továbbá azt az AT-t, aki
ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
11. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy valamennyi megajánlott termék tekintetében
rendelkezik magyarországi szervizzel, vagy szervizpartnerrel, illetve szervizjogosultsággal.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a
szerint.
III.1.3) Műszaki, ill. szakmai alkalmasság, a kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése
kiegészítése:
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (1) bek-ben foglaltakat megfelelően alkalmazza.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az AK felhívja a figyelmet a Kbt.
65. § (7), ill. (11), valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakra.
AK a Kbt. 69. § (11) bek-t, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (3) bekezdését megfelelően
alkalmazza. AK az M/1 és M/2 pontok vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bek-ben,
továbbá az M/1 pont vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) kiegészítése:
M/3. A megajánlott termékek rendelkezzenek a 16/2012. (II. 6.) Korm. r. 9. § (2) és az in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM r-ben meghatározott
alapkövetelményeknek való megfelelőséget igazoló gyártói megfelelőségi nyilatkozattal (EC
Comformity Declaration) vagy az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által kiadott
nyilvántartásba vételi igazolással.
VI.3) További információk kiegészítése:
12. Az ajánlathoz csatolni kell magyar nyelvű termékleírásokat a KD-ban meghatározott tartalommal,
valamint prospektusokat. A megajánlott termékek a termékleírások és a prospektusok alapján
feleljenek meg a KD-ban meghatározott részletes, minimum műszaki/szakmai követelményeknek.
Érvénytelen az adott részre benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján,
amennyiben az adott részre megajánlott bármely termék a termékleírás, vagy a prospektus alapján
nem felel meg a Közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában meghatározott részletes,
minimum műszaki/szakmai követelményeknek.
13. AK tájékoztatja továbbá az AT-t, hogy amennyiben az ajánlatok értékelése során az ajánlatok
műszaki paramétereknek való megfelelősége tekintetében kétség merül fel, úgy AK hiteles gyártói
igazolás benyújtását fogja kérni az AT-től. Gyártói nyilatkozatként AK a gyártó által kiállított vagy

a gyártó felhatalmazott képviselője által kiállított nyilatkozatot fogad el, ebben az esetben a
nyilatkozatot tevő gazdasági szereplő képviseleti jogának (felhatalmazásának) igazolására csatolni
kell a gyártó által kiállított meghatalmazást, felhatalmazást.
14. AT-nek csatolnia kell a megajánlott termékek vonatkozásában a gyártóig visszavezethető
forgalmazási jogosultságát igazoló gyártói engedélyét (amennyiben az ajánlott termék gyártója
nem az ajánlattevő). Érvénytelen az adott részre benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének
e) pontja alapján, amennyiben bármely megajánlott termékre vonatkozóan az AT nem rendelkezik
forgalmazási jogosultsággal.
15. Tárgyi közbeszerzési eljárásban használt „termék”, „eszköz”, „készülék”, „berendezés”, „áru”
kifejezés alatt a felhívás II.2.4. pontja szerinti terméket kell érteni, a „nettó” kifejezés alatt az
általános fogalmi adó nélküli érték értendő.
16. Az érvényes ajánlattétel feltététele, hogy az AT az AK részére az ajánlattételi határidő lejártáig
az I. rész vonatkozásában 1.500.000 Ft (azaz egymillió-ötszázezer forint), a II. rész vonatkozásában
100.000 Ft (azaz egyszázezer forint) összegű ajánlati biztosítékot rendelkezésre bocsásson a Kbt.
54. § értelmében. A teljesítés és az igazolás módját a Dokumentáció tartalmazza.
17. AK a nyertes AT-nek megtiltja gazdálkodó szervezet létrehozását.
18. A Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazzuk.
19. A IV.2.6) pontjában rögzített 2 hónapos időtartam alatt AK 60 napot ért.
20. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. tv. előírásai,
annak vh rendeleteinek jelen eljárásban irányadó és hatályos szabályai, továbbá a beszerzés tárgya
szerinti rendelkezések szerint kell eljárni.
21. A hirdetmény a 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (5995/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK17756
Postai cím: Visegrádi utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Urbán Zsolt
Telefon: +36 17691704
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://szgyf.gov.hu/hu/kozbeszerzesek/category/76-folyamatban-levokozbeszerzesi-eljarasok (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ÉSZ-KER Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83. BBT irodaház Titkárság
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Pintér Kristóf
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ÉSZ-KER Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83. BBT irodaház Titkárság
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Pintér Kristóf
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépjárművek beszerzése keretmegállapodás keretében adásvételi szerződéssel a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság számára
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gépjármű parkjának bővítése
érdekében az alábbiak szerint:
1. rész: Személygépjárművek alsó-közép, 3. kategóriába tartozó új személygépjárművek beszerzése
2. rész: Egyterű személygépjárművek 5. kategóriába tartozó új személygépjárművek beszerzése
3. rész: Egyterű személygépjárművek 5. kategóriába tartozó, rámpával ellátott új személygépjárművek
beszerzése
4. rész: 15 fős kisbusz beszerzése
Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján folytatja le a közbeszerzési eljárást.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 2270000000 Pénznem: HUF

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Személygépjárművek alsó-közép, 3. kategóriába tartozó új személygépjárművek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: A dokumentumokban meghatározott Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és fenntartása alatt lévő intézmények részére Magyarország
területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) gépjárműparkjának
korszerűsítése, bővítése érdekében
Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján folytatja le a közbeszerzési eljárást. AK felhívja
a figyelmet a Kbt. 104. § (7) bekezdésére!
Tervezett mennyiség: maximum 38 db
A gépkocsik a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes
rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan
gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsikategóriába tartozik.
A megadott mennyiség tájékoztató jellegű, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát. Ajánlatkérő a megadott
keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelésekre. A keretösszeg értéke: nettó 100.000.000
HUF.
A keretmegállapodás megkötése eredményeként az egyedi megrendeléstől számított 150 napon belül
kell eladónak a megrendelt gépjárműveket a megrendelésben feltüntetett teljesítési helyszínen teljesíteni,
előteljesítés megengedett.
Projekt száma és megnevezése: EFOP-2.2.4-VEKOP-16 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási
feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos üzemanyag fogyasztása
(energiafelhasználása) (g/kWh) 4
2 Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos szén-dioxid kibocsátása (g/km) 4
3 Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (g/km) 4
4 Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos THC kibocsátása (g/km) 4
5 Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos részecske kibocsátása (g/km) 4
6 Jótállás időtartama (hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 100000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a II.2.4. pontban megadott
keretösszeg a II.2.7. pontban megadott időtartam lejártakor még nem merül ki, a szerződés
meghosszabbítható AK egyoldalú nyilatkozatával a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján a
keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 12 hónap időtartammal.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.4-VEKOP-16 projekt forrásaiból
II.2.14) További információ:
Amennyiben a II.2.4) pontban meghatározott keretösszeg kimerül a II.2.7) pontban megadott időtartam előtt,
úgy a keretmegállapodás időtartama rövidebb lehet.
II.2.1)
Elnevezés: Egyterű személygépjárművek 5. kategóriába tartozó új személygépjárművek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3, HU1, HU2 A teljesítés fő helyszíne: A dokumentumokban meghatározott Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és fenntartása alatt lévő intézmények részére Magyarország
területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) gépjárműparkjának
korszerűsítése, bővítése érdekében
Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján folytatja le a közbeszerzési eljárást. AK felhívja
a figyelmet a Kbt. 104. § (7) bekezdésére!
Tervezett mennyiség: maximum 18 db
A gépkocsik a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes
rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan
gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsikategóriába tartozik.
A megadott mennyiség tájékoztató jellegű, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát. Ajánlatkérő a megadott
keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelésekre. A keretösszeg értéke: nettó 160.000.000
HUF.
A keretmegállapodás megkötése eredményeként az egyedi megrendeléstől számított 150 napon belül
kell eladónak a megrendelt gépjárműveket a megrendelésben feltüntetett teljesítési helyszínen teljesíteni
előteljesítés megengedett.
Projekt száma és megnevezése: EFOP 2.1.1.-16 Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok
korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása és EFOP-2.2.4-VEKOP-16 Területi
gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos üzemanyag fogyasztása
(energiafelhasználása) (g/kWh) 4
2 gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos szén-dioxid kibocsátása (g/km) 4
3 Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (g/km) 4
4 Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos THC kibocsátása (g/km) 4
5 Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos részecske kibocsátása (g/km) 4
6 Jótállás időtartama (hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 160000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a II.2.4. pontban megadott
keretösszeg a II.2.7. pontban megadott időtartam lejártakor még nem merül ki, a szerződés
meghosszabbítható AK egyoldalú nyilatkozatával a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján a
keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 12 hónap időtartammal.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 2.1.1.-16 és EFOP-2.2.4-VEKOP-16 pályázati
forrásokból
II.2.14) További információ:
Amennyiben a II.2.4) pontban meghatározott keretösszeg kimerül a II.2.7) pontban megadott időtartam előtt,
úgy a keretmegállapodás időtartama rövidebb lehet.
II.2.1)
Elnevezés: Egyterű személygépjárművek 5. kategóriába tartozó, rámpával ellátott új személygépjárművek
beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2, HU1, HU3 A teljesítés fő helyszíne: A dokumentumokban meghatározott Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és fenntartása alatt lévő intézmények részére Magyarország
területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) gépjárműparkjának
korszerűsítése, bővítése érdekében
Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján folytatja le a közbeszerzési eljárást. AK felhívja
a figyelmet a Kbt. 104. § (7) bekezdésére!
Tervezett mennyiség: maximum 192 db
A gépkocsik a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes
rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan
gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsikategóriába tartozik.
A megadott mennyiség tájékoztató jellegű, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát. Ajánlatkérő a megadott
keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelésekre. A keretösszeg értéke: nettó 1.920.000.000
HUF.
A keretmegállapodás megkötése eredményeként az egyedi megrendeléstől számított 150 napon belül
kell eladónak a megrendelt gépjárműveket a megrendelésben feltüntetett teljesítési helyszínen teljesíteni,
előteljesítés megengedett.
Projekt száma és megnevezése: EFOP 2.2.2 -17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra
való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás- és tervezetten az EFOP 2.2.5-17 Intézményi ellátásról
a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás 2023-ig projektek.
AK ezen rész vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontját, ami alapján érvénytelen azon
ajánlat, amely nettó ajánlati ára („Ártáblázat” excel ilyen nevű során feltüntetett összeg) meghaladja a nettó
13 Mft-os értéket.
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos üzemanyag fogyasztása
(energiafelhasználása) (g/kWh) 4
2 Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos szén-dioxid kibocsátása (g/km) 4
3 Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (g/km) 4
4 Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos THC kibocsátása (g/km) 4
5 Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos részecske kibocsátása (g/km) 4
6 Jótállás időtartama (hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1920000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a II.2.4. pontban megadott
keretösszeg a II.2.7. pontban megadott időtartam lejártakor még nem merül ki, a szerződés
meghosszabbítható AK egyoldalú nyilatkozatával a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján a
keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 12 hónap időtartammal.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 2.2.2 -17 - és tervezetten az EFOP 2.2.5-17 projektek
forrásaiból
II.2.14) További információ:
Amennyiben a II.2.4) pontban meghatározott keretösszeg kimerül a II.2.7) pontban megadott időtartam előtt,
úgy a keretmegállapodás időtartama rövidebb lehet.
II.2.1)
Elnevezés: 15 fős kisbusz beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3, HU1, HU2 A teljesítés fő helyszíne: A dokumentumokban meghatározott Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és fenntartása alatt lévő intézmények részére Magyarország
területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) gépjárműparkjának
korszerűsítése, bővítése érdekében
Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján folytatja le a közbeszerzési eljárást. AK felhívja a
figyelmet a Kbt. 104. § (7) bekezdésére!
Tervezett mennyiség: maximum 8 db.
A megadott mennyiség tájékoztató jellegű, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát. Ajánlatkérő a megadott
keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelésekre. A keretösszeg értéke: nettó 90.000.000
HUF.
A gépkocsik a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes
rendelet 1. számú függelék II. fejezete e) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült,
elektromos felsővezetékhez nem kötött olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - kilencnél
több állandó ülőhely van) autóbusz-kategóriába tartozik.
A keretmegállapodás megkötése eredményeként az egyedi megrendeléstől számított 90 napon belül kell
eladónak a megrendelt gépjárműveket a megrendelésben feltüntetett teljesítési helyszínen teljesíteni,
előteljesítés megengedett.
Projekt száma és megnevezése: EFOP 2.2.2 -17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra
való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás - és tervezetten az EFOP 2.2.5-17 Intézményi ellátásról
a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás 2023-ig projekt.
AK ezen rész vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontját, ami alapján érvénytelen azon
ajánlat, amely nettó ajánlati ára („Ártáblázat” excel ilyen nevű során feltüntetett összeg) meghaladja a nettó
13 Mft-os értéket.
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos üzemanyag fogyasztása
(energiafelhasználása) (l/100km) 4
2 Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos szén-dioxid kibocsátása (g/km) 4
3 Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (g/km) 4
4 Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos THC kibocsátása (g/km) 4
5 Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos részecske kibocsátása (g/km) 4
6 Jótállás időtartama (hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 90000000 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a II.2.4. pontban megadott
keretösszeg a II.2.7. pontban megadott időtartam lejártakor még nem merül ki, a szerződés
meghosszabbítható AK egyoldalú nyilatkozatával a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján a
keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 12 hónap időtartammal.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 2.2.2 -17 - és tervezetten az EFOP 2.2.5-17 projektek
forrásaiból
II.2.14) További információ:
Amennyiben a II.2.4) pontban meghatározott keretösszeg kimerül a II.2.7) pontban megadott időtartam előtt,
úgy a keretmegállapodás időtartama rövidebb lehet.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett
be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes
európai közbeszerzési dokumentummal (továbbiakban: EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani
Előzetes igazolás:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján
az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és
(2) bekezdésének hatálya alá. A Kr. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD-ban
ajánlattevőnek fel kell tüntetni az ajánlat benyújtásakor már ismert olyan alvállalkozókat is, amelyek
kapacitásaira nem támaszkodik.
Az EEKD-ban ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást. Az EEKDt a megfelelő képviseleti joggal rendelkező személy(ek) által aláírva kell az ajánlathoz csatoltan
benyújtani.
A Kr. 3. § (2) bekezdése értelmében a kapacitást nyújtó szervezeteknek is be kell nyújtaniuk a
külön aláírt EEKD-t az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell
nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös Ajánlattevőnek külön-külön aláírva kell
benyújtania.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával:
ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8.§ és 10.§ alapján kell igazolni,
figyelemmel a Kr. 12.§ -16.§-ában foglaltakra.

A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt
az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell
benyújtani.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot
(másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó,
nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni.
A Kbt. 69. § (6) bekezdése fennállása esetén Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem értékelési
sorrendben az azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az
igazolások benyújtására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt előzetes
és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód: a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján
ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő (továbbiakban:
AK) a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban
tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott
igazolásokat ellenőrzi.
AK a Kr. 2.§(5) bek.-e alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja AT
egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését)
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása
alapján)
M1.: A Kr. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb a közbeszerzés tárgyára vonatkozó
referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján, mely referenciaigazolás
vagy nyilatkozat tartalmazza:
- szerződést kötő másik fél megnevezése,
- szállítás tárgya, megnevezése,
- a szállított mennyiség
- saját teljesítés arányát %ban,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt,
Az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7),(9) és (11) bekezdéseiben foglaltak az
irányadók.
A Kr 21.§(1a) bek. alapján AK három év (36 hónap) teljesítéseinek igazolását írja elő és a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szolgáltatás
megrendeléseket veszi figyelembe. A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának
napját megelőző 72 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben
meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja, erre az időszakra esik (Kr 22.§ (4) bekezdés).
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az
alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő:
1. rész esetében, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben
(36 hónapban) legalább 1 db az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett,
legalább 25 db legalább 5 fő szállítására alkalmas személygépjármű szállítására vonatkozó
referenciamunkával.

2. és 3. rész esetében, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított
3 évben (36 hónapban) legalább 1 db az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,
befejezett, legalább 7 db legalább 9 fő szállítására alkalmas személygépjármű szállítására
vonatkozó referenciamunkával.
4. rész esetében, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3
évben (36 hónapban) legalább 1 db az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,
befejezett, legalább 1 db legalább 15 fő szállítására alkalmas autóbusz szállítására vonatkozó
referenciamunkával.
Az előírt alkalmasági követelmények együttesen egy szerződésből is teljesíthetőek. A részenként
előírt alkalmassági követelmények csak egy szerződésből teljesíthetőek. A 2. és 3. részre előírt
alkalmassági feltételre (amennyiben AT mindkét részre ajánlatot kíván tenni) elegendő, ha AT egy
referenciát mutat be.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt.
65. § (6) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtak
szerint. Kapacitást nyújtó szervezet bevonása esetén az ajánlathoz csatoltandó a Kbt. 65. § (7)
bekezdés szerinti szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi referenciát kíván bemutatni, amelyben
konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a saját teljesítése arányának
kell elérnie az M.1. pontban meghatározott minimum feltételeket.
Az M1. alkalmasági minimumkövetelményekben a személygépkocsi és autóbusz alatt AK az 1/1975.
(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezetében definiált személygépkocsit és
autóbuszt érti.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A KM második részének teljesítésére valamennyi rész tekintetében a Kbt. 135. § (1), (6), és a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdései irányadóak. AK gépjárművenkénti részteljesítést és részszámlázást biztosít. AK előleget
nem biztosít. Abban az esetben jogosult nyertes AT előleg igénylésére, amennyiben az adott megrendelés
szállítói finanszírozással érintett, mely esetben a 272/2014. (XI.5.) K.r. 119. § (1) bek. b) pontjában rögzített
50%-os előlegre tarthat igényt.
A KM második részében alkalmazott kötbér típusok (valamennyi rész tekintetében): késedelmi kötbér (1 %/
nap, legfeljebb 15 naptári nap késedelem), meghiúsulási kötbér 25%. Kötbéralap: késedelmesen teljesített
termék nettó vételára.
AK a Kbt. 135. § (11) bek. alapján a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint késedelmi kamat és külön jogszabály
szerinti költségátalány megfizetésére köteles.
Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme magyar forint.
Jótállás: min. 2 év (nyertes AT ajánlata alapján)
Részletesen lásd: szerződés és KD.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/07/20 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:30 (óó:pp) Hely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT
irodaház III. emeleti Tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68. § (1)
bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) Kbt. 57. § (2) bekezdés szerinti elérése
az eljárásban történő részvétel feltétele. A KD-t ajánlatonként egy ajánlattevőnek/ megnevezett
alvállalkozónak el kell érnie, melyhez regisztrálnia szükséges. A letöltést a dokumentumok
között kiadott visszaigazoló nyilatkozat megküldésével faxon (+361/789-6943) és/vagy e-mailen
(eszker@eszker.eu) kell igazolni legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig. A letöltésről szóló
nyilatkozatot javasolt haladéktalanul a lebonyolító rendelkezésére bocsátani. A gazdasági szereplő

felelőssége és kockázata, hogy ha nem küldi vissza a letöltésről szóló nyilatkozatot, ajánlatkérő nem
tudja részére megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és egyéb értesítéseket.
2. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Pintér Kristóf, lajstromszáma: 00936.
3. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot ír elő: 1. rész tekintetében 1.000.000 Ft, 2. rész tekintetében:
1.600.000 Ft, 3. rész tekintetében: 3.800.000 Ft, 4. rész tekintetében: 900.000 Ft. Átutalás esetén
Ajánlatkérő 10032000-00329905-00000000 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Az átutaláson fel
kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni
kell. Továbbiak lásd: KD.
4. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot, az azt részletező
árazott terméklistát, továbbá eredeti példányban a Kbt. 66. §. (2) bekezdése szerint nyilatkozatot a
Kbt. 47.§ (2) bek.-re figyelemmel.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új
gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére Ajánlatkérő kizárja az újabb hiánypótlás
lehetőségét.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.
8. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.
9. Gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
10. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai az irányadók. További formai
követelmények, valamint egyéb információk a KD-ban találhatók.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
12. Értékelés: Pontozás 0-10 között. 1. Bruttó ajánlati egységár és a 2. értékelési részszempont
szerinti Az üzemeltetés közbeni energetikai és környezeti hatások minden egyes alszempontja
esetében: fordított arányosítás, 3. Jótállás: egyenes arányosítás. Az ajánlathoz csatolni kell a kitöltött
2. értékelési részszempontot alátámasztó táblázatot (KD melléklete). Részletek a KD-ban.
13. Az ajánlathoz csatolandó szakmai ajánlat: 1. Az üzemeltetés közbeni energetikai és környezeti
hatások értékeit feltüntető táblázat, 2. minden megajánlott gépjármű Nemzeti Közlekedési Hatóság
által kiállított általános forgalomba helyezési engedély vagy annak másolatának a hatóság által
kiállított határozatot és az értékelési részszempontra tett megajánlásokat alátámasztó releváns
oldalakat elektronikusan.
14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá:
- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot, nemleges nyilatkozatot is
- a Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot;
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti kapa nyújtóról szóló nyilatkozatot.
15. AK a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás szerint folytatja le jelen
eljárást, melynek eredményeképpen 1 érvényes és az értékelés során az 1. helyezett ajánlattevővel
fogja megkötni a keretmegállapodást, amely alapján a keretmegállapodás 2. részében egyedi
megrendelés útján szerzi be a gépjárműveket. Folytatás: VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.3. pont folytatása:
16. A szakmai ajánlat részeként a műszaki leírás mellékleteként rendelkezésre bocsátott ajánlattevő
által kitöltött Ártáblázatot is csatolni kell, a benne foglalt tartalmi elemekkel kitöltve, aláírtan. AT
köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni cégszerűen aláírtan, mely tartalmazza a megajánlott
gépjárművek leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az AK által a műszaki
leírásban előírt minimális paramétereknek való megfelelés.
17. AK a keretmegállapodásból történő egyedi megrendelések vonatkozásában az AT-nek közvetlen
megrendelést küld. Továbbiak a szerződéstervezetben (IV. 1. pont).
18. AK felhívja a figyelmet, hogy a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi
beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004 (V.25.) Korm. rendelet alapján a tárgyi
eljárásban beszerezni kívánt termékek közül az eljárás 1.-3. részei szerinti személygépjárművek
kiemelt termékeknek minősülnek, és így a központosított közbeszerzés hatálya alá tartoznak.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya és az AK jellege (nem rendvédelmi-honvédelmi szerv)
alapján jelenleg nincs hatályos keretmegállapodás központosított közbeszerzés keretében, így
a hivatkozott kormányrendelet 7.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint a Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság döntése alapján az ajánlatkérő saját hatáskörben jogosult a beszerzésre egészen
addig, míg a KEF nem köt új keretmegállapodást. Erre tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 8. § (4) pontja alapján az eljárás adott rész szerződésének
fentebb említett gépjármű kategóriákra vonatkozó része minden további jogcselekmény nélkül
megszűnik a KEF keretmegállapodás hatálybalépésének napján.
19. Az értékelési részszempontokra tett megajánlásának alátámasztására AT-nek be kell nyújtania
a megajánlott gépjármű forgalomba helyezési engedély vagy annak másolatának a Hatóság által
kiállított határozatát és az értékelési részszempontra tett megajánlásokat alátámasztó releváns
oldalait elektronikusan.
20. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési
dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaznak,
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár
szerepel a megnevezés mellett, akár nem, AK azokkal - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott
321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat is
elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (4)(6) bekezdései az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. (6220/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK19595
Postai cím: Győri utca 23
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sagát-Galla Bernadett
Telefon: + 36 34316022
E-mail: bernadett.sagat-galla@tszol.hu
Fax: +36 34331410
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tszol.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tszol.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kozzetetel.provitalzrt.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II. em. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Balog Tímea (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
Lajstromszáma:00035)
Telefon: +36 17961020
E-mail: balog.timea@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tszol.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tszol.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II. em. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Balog Tímea (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
Lajstromszáma:00035)
Telefon: +36 17961020
E-mail: balog.timea@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tszol.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tszol.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés valósidejű járműkövetést lehetővé tevő megállóhelyi és járműfedélzeti
utastájékoztató rendszer bővítésére szükséges eszközök és szolgáltatások beszerzése tekintetében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48813200-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés valósidejű járműkövetést lehetővé tevő megállóhelyi és járműfedélzeti utastájékoztató
rendszer bővítésére szükséges eszközök és szolgáltatások beszerzése tekintetében
A közösségi közlekedés megújításával kapcsolatban kialakításra került egy, a vállalatirányítási rendszerrel
összekapcsoltan működő, komplex, a járművek valósidejű nyomon követését, forgalomirányítását,
menetrendi tervezését célzó központi rendszer, valamint, valósidejű adatokon alapuló utastájékoztatási
rendszer, melynek bővítése szükséges
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés valósidejű járműkövetést lehetővé tevő megállóhelyi és járműfedélzeti
utastájékoztató rendszer bővítésére szükséges eszközök és szolgáltatások beszerzése tekintetében.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

48813000-0

További tárgyak:

30144200-2
35125300-2
30231300-0
48511000-3
72000000-5
72260000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés valósidejű járműkövetést lehetővé tevő megállóhelyi és járműfedélzeti utastájékoztató
rendszer bővítésére szükséges eszközök és szolgáltatások beszerzése tekintetében.
A közösségi közlekedés megújításával kapcsolatban kialakításra került egy, a vállalatirányítási rendszerrel
összekapcsoltan működő, komplex, a járművek valósidejű nyomon követését, forgalomirányítását,
menetrendi tervezését értékesítést célzó központi rendszer, valamint, valósidejű adatokon alapuló
utastájékoztatási rendszer, melynek bővítése szükséges.
Szállítási terjedelem:
• Egy csuklós autóbusz összes közlekedésinformatikai eszközrendszert magában foglaló komplett fedélzeti
szett,
• 42 db jármű tekintetében komplett kamerarendszer,
• 1 db külterületi jegykiadó automata,
• 1 db elővételi pénztár rendszer,
• 3 db 2 soros és 3 db 5 soros (6 db) külterületi LED utastájékoztató tábla, oszlop és armatúra,
• A fenti felsorolásban szereplő eszközök (perifériák) meglévő központi komplex valós idejű
forgalomirányítási és utastájékoztatási és értékesítési rendszerbe történő integrációja.
• A fedélzeti értékesítés, a külterületi automatától történő jegyértékesítés és az elővételi pénztárból történő
értékesítés middleware integrációja.
• A fenti eszközök telepítése, üzembehelyezése, szerelése,
Kbt. 61. § (4) bek. szerinti indok: a meglévő infrastruktúrába történő beillesztése és a beszerzendő eszközök
összehangolása, mint egy komplex rendszerbe történő hatékony integrálása, gazdaságilag és műszakilag
teszi indokolttá és célszerűbbé egy szerződés alapján megvalósítani jelen beszerzést.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítandó eszközökből 1-1 prototípus bemutatása a szerződés aláírásától
számított 15 naptári napon belül. 15
2 Az ajánlati felhívás III.1.3. M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál
nagyobb (maximum 24hónap) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember további szakmai
tapasztalata(hónapban megadva) 15

3 Szállítás vállalt időtartama (min. 90 max. 180) (egész, naptári napban megadva) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, vagy az adott eljárás során
következett be (Kbt. 74. § (1) bek b) pont).
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti
alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az egységes európai
dokumentum (továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a
Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások
benyújtására. Amennyiben az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő az előírt alkalmassági
követelmények történő megfelelést már az ajánlatában igazolja, úgy ajánlatkérő ajánlattevőt nem
hívja fel a Kbt. 69. § (4) bek. foglalt igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a
korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint
hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8. §, 10.§, valamint
12-14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában
részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani
a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Amennyiben ajánlattevő
kapacitást biztosító szervezet által igazolja az alkalmasság igazolását, felhívjuk ajánlattevők
figyelmét, hogy az ESPD II. rész C Fejezte alapján ajánlattevőnek minden egyes érintett szervezetre

vonatkozóan külön ESPD-ben kell megadnia e rész A. és B. szakaszában, valamint meg kell adni a
III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve az érintett szervezetek által aláírva.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az ESPD benyújtásával az
ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek-e szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A kizáró okok és alkalmasság igazolás kapcsán Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdéseinek megfelelően.
Továbbá a kizáró okok és az alkalmassági igazolások előzetes igazolása kapcsán figyelemmel kell
lenni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-7. §-aira is.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz
csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot kell az ajánlat
részeként benyújtani [Kr. 13. §].
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ESPD benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására AK elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
(formanyomtatvány IV. rész „α” szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát
kitöltené)
Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt
az alkalmassági igazolására, úgy Ajánlattevő alkalmassága (közös ajánlattevő) következőképp
igazolható:
P/1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c)
pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti (valósidejű
járműkövetést lehetővé tevő utastájékoztató rendszer kialakítása (telepítés és/vagy bővítés))általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes utolsó
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt
időszak szerinti közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget
(a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) szerint, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.)
Korm.rendelet 19. § (1) bek c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
P/2.
A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 19. § (1) bek. a) pontja alapján
ajánlattevőnek a felhívás feladásakor élő pénzforgalmi számláit vezető pénzügyi intézménytől
származó nyilatkozato(ka)t, attól függően, hogy a ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A nyilatkozatnak legalább az alábbi
adatokat tartalmaznia kell:
- a pénzforgalmi számla számlaszáma (csak az élő számlaszámok),
- volt-e a számlán sorban állás a felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben.
Ajánlatkérő - az ellenőrzés időpontjában letöltött - cégkivonatban szereplő, de már megszűnt
számlák vonatkozásában nem ellenőrzi a megfelelést. Az előzőek fennállása esetén Ajánlattevőnek
csatolnia kell a cégkivonatban szereplő, de már megszűnt pénzforgalmi számlák vonatkozásában
nyilatkozatát vagy számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot, melyben feltünteti
a számla számát, illetve a megszűnésének időpontját.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben
közbeszerzés tárgya (valósidejű járműkövetést lehetővé tevő utastájékoztató rendszer kialakítása

(telepítés és/vagy bővítés)) szerinti nettó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó
három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a nettó 75.000.000,- Ft
P/2.
Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben bármely, a felhívás feladásakor élő pénzforgalmi számlája
vonatkozásában a számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozat szerint a felhívás feladásától
visszafelé számított 2 évben sorba állítás fordult elő. A „sorba állítás” kitétel alatt a 2009. évi LXXXV.
törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat kell érteni.
A Kbt. 65. § (6) bek-e alapján a P/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdései.
A Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdése alkalmazása esetén felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015
(X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3a) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásaira!
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt
igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést.
A III.1.2) pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
valamennyi alkalmassági feltétel esetén.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ESPD benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására AK elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
(formanyomtatvány IV. rész „α” szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát
kitöltené)
Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt
az alkalmassági igazolására, úgy Ajánlattevő alkalmassága (közös ajánlattevő) következőképp
igazolható
M/1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján a jelen
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése a
321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1) bek. alapján és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bek-e
szerint az ott rögzített tartalommal.
A referenciaigazolásnak, vagy referencia nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell
tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- szállítás tárgyát (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal)
- szállítás mennyiségét és az ellenszolgáltatás összege,
- a szerződés teljesítésének (kezdésének és befejezésének) időpontját /év, hónap, nap bontásban/,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (1a) bekezdése a) alapján a felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben befejezett, de
legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe Ajánlatkérő. Ajánlatkérő az
igazolások vizsgálata során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.
M/2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. b) pontja
alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük, és képzettségük,
szakmai tapasztalatuk ismertetésével - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági
minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével -, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt képzettség a képzettséget igazoló irat egyszerű másolatban történő benyújtásával, a
szakmai gyakorlat és tapasztalat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával
igazolandó.
A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt
munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon
időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati
időként.
Továbbá csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre
állási nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.

M/1.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladása
előtti 36 hónapban teljesített legalább 1 db olyan, komplex városi tömegközlekedési, műholdas
valós idejű helyzet-meghatározáson alapuló menetrend tervezési, forgalomirányítási és utas
tájékoztatási rendszer megvalósítására vonatkozó befejezett és a Megrendelő által igazoltan átvett
referenciá(k)val, amely legalább az alábbi paraméterekkel rendelkezik:
A/ A teljesítés magában foglalja a perifériális eszközök központi rendszerhez történt
rendszerintegrációjának megvalósítását.
B/ A bevont járművek száma 1 db városi tömegközlekedést lebonyolító jármű.
C/ A rendszerekbe bevont szállított, elektronikus közterületi utastájékoztató berendezések száma
min. 4 db,
D/ A szállított rendszer tartalmazott értékesítési middleware rendszert, mely a fedélzeti, külterületi
automata és az elővételi pénztár értékesítéseit egy rendszerben integrálta.,
E/A referencia teljesítés tartalmazott legalább 1 db külterületi jegykiadó automata és elővételi
pénztár szállítását.
Ajánlattevőnek minimum egy olyan referenciát kell csatolnia, ami az A-B-C-D-E- pontokban foglalt
követelményekből legalább négy pontban leírt követelményt teljesíti (ajánlattevő választása szerint,
hogy melyik négy). A fennmaradó követelmény másik referenciával is teljesíthető.
M/2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik
M/2.1. legalább 1 fő projektmenedzser szakemberrel, aki felsőfokú informatikai és/vagy műszaki
végzettséggel és min. 36 hónap felhívás tárgyát képező projektvezetési gyakorlattal rendelkezik,
valamint projektvezetőként irányított min. 1 olyan közlekedésinformatikai projektet, amely a jelen
ajánlati felhívás feladását megelőző 5 éven belüli időszakban kezdődött
M/2.2. legalább 1 fő szoftver architect szakemberrel, aki felsőfokú informatikai és/vagy műszaki
végzettséggel és min. 36 hónap 4GL alapú kliens-szerver és web-es architectúrában elvégzett
fejlesztési tapasztalattal rendelkezik
M/2.3. legalább 1 fő közlekedés-informatikai szakemberrel, aki felsőfokú közlekedésmérnöki (vagy
közlekedés üzemmérnöki) végzettséggel és min. 36 hónapos közlekedés informatikai szakterületen
szerzett tapasztalattal rendelkezik, valamint részt vett min. 1 közlekedésinformatikai projekt
tervezésében és megvalósításában, ami közösségi közlekedési szolgáltatónál valósult meg,
Egy szakember több pozícióra is jelölhető, de minimum 2 szakember bemutatása kötelező.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdései, valamint a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése.
A Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdése alkalmazása esetén felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015
(X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3a) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásaira!
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt
igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést.
A III.1.3) pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
valamennyi alkalmassági feltétel esetén.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbérek (késedelmi, meghiúsulási): a KD részét képező szerződéstervezet vonatkozó pontjai szerint.
Jótállás 24 hó
Irányadó: Kbt. 135.§ (1) és (5)-(8), Ptk.6:130.§ (1)-(2) bek.
Részámlák: 1 db előlegszámla a szerződéses összeg 30 %-ról, 1 db végszámla melyből az előlegszámla
értéke levonásra kerül. Ajánlatkérő előleg visszafizetési biztosíték nyújtását nem írja elő. Ajánlattétel,
kifizetés, szerződéskötés pénzneme: HUF.
További előírások a KD-ben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
(1061 Budapest, Andrássy út 17. II. em. 9.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bek.ei alapján.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1 Formai előírások: a dokumentáció (KD) előírásait kell alkalmazni.
2 A Kbt. 71. § szerint lehet a hiánypótlás.
3 Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő (továbbiakban AT)
- a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti eredeti nyilatkozatát
-a Kbt. 66. § (4) bek szerinti nyilatkozatát, a Kkvtv szerinti minősítésére. Ha nem tartozik a Kkvtv.
hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell
-a Kbt. 66. § (5) bek szerinti felolvasólap a 68. § (4) bek szerinti információkkal
-a Kbt. 66. § (6) a) és b) pontjai szerinti nyilatkozat, nemleges nyilatkozatot is csatolni kell
-a Kbt. 65. § (7) bek szerinti nyilatkozatát (opcionális)
-a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. Nemleges nyilatkozatot is csatolni
szükséges
4 Ajánlattevő ajánlatával együtt nyújtsa be a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező
személy vagy személyek által aláírt, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt
módon kitöltött formanyomtatványt (ESPD). a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (3) bek. alapján előírja, hogy
az AT az ESPD tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
5 Igazolások a Kbt.47. § (2) bek.alapján egyszerű másolatban is csatolhatóak, az AF-ben és a KDban meghatározott eredeti példányban benyújtandó dokumentumok kivételével.
6 A KD az ajánlattételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
hozzáférhetőek AF I.1.3) pontban megadott elérhetőségen. A KD-t ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.
7 Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.500.000,- Ft. Teljesíthető: az ajánlatkérő
10300002-40005102-00003285 számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz átutalási
megbízással, vagy átutalással. Igazolása: befizetést/átutalást igazoló dok.; garancia biztosítás
esetén a garancia levél; biztosítási szerződés esetén a kötelezvénnyel.
8.Biztosítás: legkésőbb a szerződéskötés időpontjára közlekedésinformatikai rendszerekhez
kapcsolódó szolgáltatások végzésére vonatkozó, min. 30.000.000 Ft/év és 5.000.000 Ft/kár értékű
szakmai felelősségbiztosítás.
9. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza a KD
részletezettek szerint. Alsó és felső határa: 0,00-10,00 pont; Minőségi kritérium 2. egyenes
arányosítás, 3. fordított arányosítás és az Ár: fordított arányosítás.
10 AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglaltakat.
11. Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzés eljárást a T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. (2800
Tatabánya, Győri út 23) nevében folytatja le.
13. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 1 hónap alatt 30 napot ért.
14. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok
tételét, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyaként meghatározott beszerzés nem tartalmaz
olyan részfeladatokat, amelyeket a többitől elválaszthatóan lehetne leszállítani, beépíteni és üzembe
helyezni a bővítés elvégzéses érdekében.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:

E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
előírásai szerint jogorvoslati kérelem benyújtása.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Testnevelési Egyetem (5931/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Testnevelési Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK22243
Postai cím: Alkotás utca 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bikaliné Bodnár Andrea
Telefon: +36 14879215
E-mail: bikaline.andrea@tf.hu
Fax: +36 13566337
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tf.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://tf.hu/dokumentumok/kozbeszerzesi-eljarasok (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II. emelet 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Schmalz Péter (FAKSZ 00088)
Telefon: +36 17961010
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tf.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II. emelet 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Schmalz Péter (FAKSZ 00088)
Telefon: +36 17961010
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tf.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Felsőoktatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés megvalósítására
mobíliák beszerzése a Testnevelési Egyetem részére adásvételi szerződés keretében.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39100000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés megvalósítására mobíliák
beszerzése a Testnevelési Egyetem részére adásvételi szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés megvalósítására
mobíliák beszerzése a Testnevelési Egyetem részére adásvételi szerződés keretében.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39100000-3

További tárgyak:

39120000-9
39141200-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1123 Budapest, Alkotás utca 48.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés megvalósítására mobíliák
beszerzése a Testnevelési Egyetem részére adásvételi szerződés keretében.
A Testnevelési Egyetem átfogó fejlesztése keretében kialakításra kerül a Testnevelési Egyetem új
kampusza, a jelenlegi kampusz infrastruktúrájának korszerűsítésével és eredeti helyszínen történő
kibővítésével, a korábban, az Országos Sportegészségügyi Intézet által használt, Budapest XII. kerület,
Alkotás utca 48. szám alatti területek bevonásával, új sportlétesítményeknek a Budapest XII. kerület, Csörsz
utca 2-4. szám alatti ingatlanon történő megvalósításával, valamint új vízisport-telep és rekreációs központ
Velence város területén (Velence 1111 helyrajzi számú területen) történő létrehozásával.
A jelen közbeszerzés tárgya:
A korábban, az Országos Sportegészségügyi Intézet által használt, Budapest XII. kerület, Alkotás utca
48. szám alatti területen, a K, B3, B4, B5, B6, B9, B14 épületek mobíliáinak szállítása, összeszerelése és
elhelyezése.
A szerződés időtartama a szerződéskötéstől, a leszállított, összeszerelt és elhelyezett áru műszaki átadásátvételéig tart.
A bútorok többsége asztal, szék és szekrény. A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
A főbb beszerzési tételek darabszáma:
Íróasztal 369
Tantermi asztal 569
Tanári asztal 21
étkező asztal 113
tárgyaló asztal 44
Egyéb asztal tartozék 80
Szék
görgős 318
rakásolható 2632
nem görgős, nem rakásolható 116
fotel 22
kanapé 16
egyéb ülő bútor 38
szekrény 432
raktári állvány 354
öltözőpad 21
szemetes irodai 322
szemetes szelektív 62
fogas 161
össz: 5.690 db
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás
nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy
adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az

egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen
megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. (321/2015. (X.30.) K.r.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlattevő eszközökre vállalt előírt 24 hónapos jótállása feletti
megajánlása hónapokban (Minimum 0, max 36. A 36 és azt meghaladó vállalásokra AK egyaránt a
max pontszámot adja) 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 20
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.1.5) pont: EU-ba feladás céljából.
Ajánlatkérő Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján megvizsgálta a részajánlattétel és a beszerzés tárgyának
jellegére (egy azon stílus megteremtése), szerződéshez kapcsolódó további körülményekre (nagyobb
kedvezmény érvényesíthetősége) tekintettel nem biztosítja a részajánlattételt.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az
eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok
bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban:”Kr.”) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek
az ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési
dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.
Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
(ajánlattevőnek) ”Kr.” 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya
alá.

A „Kr” 8. § ib) pontja vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában szereplő, a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja az irányadó.
A „Kr” 10. § gb) pontja vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában szereplő, a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja az irányadó.
A ”Kr.” 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy
más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles
benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában Kbt. 67.§ (4)
szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
(Ajánlatkérő javasolja, hogy a kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezése ne legyen korábbi
jelen felhívás feladásának napjánál.)
Öntisztázás: Kbt.64.§
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) K.r. (Kr.) 1.§ (1)
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az
ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes
európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban, ami az EEKD IV. rész: Kiválasztási szempontok α szakasz igen/nem rovatának a
kitöltésével teljesíthető.
Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint
szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M/1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) K.r. 21. § (1)
bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36
hónapban) teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett)
legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített szállításait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)(2) bekezdés szerint. Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés is.
A 321/2015. (X.30.) K.r. 22. § (2) bekezdés alapján az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza
legalább a következő adatokat:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),
- a szerződést kötő másik fél,
- a szállítás tárgya, valamint mennyisége,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Irányadó a 321/2015. (X.30.) korm. rendelet 21/A. §-a.
Amennyiben a referenciakövetelményt projekttársaság teljesítésével igazolja a gazdasági szereplő,
úgy a Kbt. 140. § (9) bek. alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására
referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben
ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben
megszűnt.
Az alkalmassági követelmények igazolására értelemszerűen irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 24. § (1) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők),
ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) nem rendelkezik az előírásoknak megfelelően,
szerződésszerűen teljesített, legalább 4000 db bútor szállítására, összeszerelésére és elhelyezésére
vonatkozó referenciával.

A referencia maximum 3 szerződésből teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jótállás megajánlás szerint minimum 24 hónap, maximum 60 hónap (szerződésszerű teljesítéstől számítva)
Kötbérek
Késed.: a késedelemmel érintett beszerzési tárgyak nettó szerz. ellenértékének 1%/naptári nap,
késedelemmel érintett beszerzési tárgyak nettó szerz. ellenértékének 15%-a
Hibásteljesítési kötbér: szerződésszegő magatartással érintett nettó szerz. ellenérték 3%-a
Meghiús.: nettó szerz. ellenérték 20%-a
Biztosíték vetítési alapja nettó szerz. ellenérték
Teljesítési bizt: 5%
Hibástelj. bizt: 5%
Biztosítékok: Kbt.134. § (6) a)
Előleg: 10%
Nyertes ajánlattevő egy részszámla (50%) és egy végszámla (50%) benyújtására jogosult.
Az előleg végszámlából kerül levonásra.
Kifizetés során Ptk. 6:130. § (1)-(2), Ptk. 6:155. §; Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.
Főbb jogszabályok:
Kbt., Ptk.,
2017.évi CLI.tv.
Fizetés: 30 nap
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A Testnevelési Egyetem kampusz fejlesztése projekt keretén belül megvalósuló I. ütemű
épületek használatához szükséges mobiliák beszerzésének a tanév megkezdése (2018. szeptember
1.) előtt meg kell történnie. A tanév meghirdetését a Testnevelési Egyetemnek a 2011. évi CCIV.
törvény (a nemzeti felsőoktatásról) 17.§ (2) bekezdése értelmében és a 108.§ 40. pontja értelmében
kell megtennie. Ez alapján a 2018/2019-es tanévet 2018. szeptember 3-án meg kell kezdenie az
Egyetemnek. Az oktatás megkezdéséhez szükségesek a jelen eljárás keretein belül beszerzendő
mobiliák. Tekintettel a szállítási határidőre és az eljárás lefolytatásához szükséges időre, a fenti
időpont nem lenne tarható gyorsított eljárás nélkül.
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/07/02 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
1061 Budapest, Andrássy út 17. II. emelet 9.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás és a jogosultak: a Kbt. 68. § (1)(4) és (6) bekezdései alapján.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csatolja:
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti
aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha
ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy hiteles
cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy
kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta)
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására -vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) írásos meghatalmazást.
2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában részletezett
eredménytelenségi okot.
3. Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám: 0-100 pont
Részszempontok szerinti értékelés pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0 pont legrosszabb, 100
pont legjobb.
Módszerek: 1. részszempont KH 2016/147 (21.12.2016-i) útmutatója („Útm”) 1. sz. melléklet A.1.
bb) pont szerinti egyenes arányosítás, a 2. részszempont „Útm” 1. sz. melléklet A.1. ba) pont szerinti
fordított arányosítás

4. III.1.3) M.1. pontban előírtak és ig. módok minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
5. Ajánlattevő folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)
6. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum felelős magyar fordítását.
7. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös
ajánlattevői megállapodást.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozat-nemleges is!
- a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat
- a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat
- a Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján a felolvasólap
9. Az előírt biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre
bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
10. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglalt üzleti titokkal kapcsolatos
rendelkezésekre.
11. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
12. Az ajánlatok beadása hétfő-péntek 9:00-17:00 óra között lehetséges a PROVITAL Fejlesztési
Tanácsadó Zrt. jelen felhívás I.3. pontjában megjelölt címén. Az ajánlattételi határidő lejártának
napján az ajánlattételi határidő lejártáig.
13. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. tv. előírásai, valamint annak végrehajtási rendeleteinek jelen eljárásban irányadó és
hatályos szabályai, továbbá a beszerzés tárgya szerinti rendelkezések szerint kell eljárni.
14. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös ajánlattevőknek jelen eljárásban teljes
jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni és csatolni közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt
közös ajánlattevői megállapodást.
16. Ajánlatkérő Kbt. 71.§-a alapján biztosítja hiánypótlást, a 71. § (6) bekezdése szerinti esetben
ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
17. Az irányadó idő: magyarországi helyi idő.
18. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes körűen, közvetlenül és korlátozás nélkül
(regisztráció nélkül), díjmentesen az alábbi linken teszi elérhetővé: http://tf.hu/dokumentumok/
kozbeszerzesi-eljarasok
A karakterkorlátra való tekintettel folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.3) További információk folytatása:

19. A II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidőben nyertes ajánlattevő kész kell, hogy legyen
leszállítani a mobíliákat. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szállítást csak a teljesítési határidőt
követő legkésőbb 60. napon belül kérje. Ajánlatkérő a szállítás kért idejéről a teljesítési határidőt
megelőző legkésőbb 3. munkanapig tájékoztatja nyertes ajánlattevőt. A tárolás és őrzés költsége
nyertes ajánlattevőt terheli.
20. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
21. FAKSZ: dr. Schmalz Péter - 00088.
22. Ajánlatok felbontásakor a jelenlétre a Kbt.68.§ (3) szerintiek irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Testnevelési Egyetem (6088/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Testnevelési Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK22243
Postai cím: Alkotás utca 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bikaliné Bodnár Andrea
Telefon: +36 14879215
E-mail: bikaline.andrea@tf.hu
Fax: +36 13566337
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tf.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://tf.hu/dokumentumok/kozbeszerzesi-eljarasok (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II. emelet 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Schmalz Péter (FAKSZ 00088)
Telefon: +36 17961010
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tf.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II. emelet 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Schmalz Péter (FAKSZ 00088)
Telefon: +36 17961010
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tf.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Felsőoktatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés megvalósítására
konyhatechnikai eszközök beszerzése a Testnevelési Egyetem részére adásvételi szerződés keretében.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39314000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés megvalósítására konyhatechnikai
eszközök beszerzése a Testnevelési Egyetem részére adásvételi szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés megvalósítására
konyhatechnikai eszközök beszerzése a Testnevelési Egyetem részére adásvételi szerződés keretében.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39141000-2

További tárgyak:

39221180-2
39711200-1
39220000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1123 Budapest, Alkotás utca 44.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés megvalósítására konyhatechnikai
eszközök beszerzése a Testnevelési Egyetem részére adásvételi szerződés keretében.
1. 90 elemből, eszközből álló főzőkonyha sütőkkel, főzőszigettel, hűtött és normál munkaasztalokkal,
elszívókkal, polcokkal, állványokkal
2. 33 darab eszközből álló diétás konyha, sütőkkel, főzőszigettel, hűtött és normál munkaasztalokkal,
hűtőkkel, elszívókkal, polcokkal, állványokkal
3. 17 darab eszközből álló hidegkonyha, hűtőkkel , hűtött és normál munkaasztalokkal, szeletelőgéppel,
sterilizálóval, polcokkal, állványokkal
4. 7 elemes hűtőkamra a hidegkonyhához
5. 26 darab eszközből álló cukrász/tésztás konyha, sütőkkel, hűtőkkel, hűtött és normál munkaasztalokkal,
elszívókkal, polcokkal, állványokkal
6. 6 darabból álló hűtőkamra a cukrász/tésztás konyhához.
7. 235 elemből álló önkiszolgáló pult, hűtött , normál, és melegentartó pultokkal, üvegezett tárolókkal,
pultsorral, kasszaelemmel, tálcaleszedő és tálalókocsikkal.
8. 12 elemből álló hűtőkamra
9. 8 elemből álló mélyhűtőkamra
10. 13 elemből álló üzemi edény mosogató
11. 17 elemből álló zöldség előkészítő
12. 26 elemből álló hús előkészítő
13. 107 elem kiegészítő konyhaeszközök mosogatáshoz, takarításhoz, hulladék és a takarítószer tároláshoz,
szállításhoz
14. 45 elem speciális raktározáshoz (tojás, földesárú, pékáru, stb.)
15. 43 elemből álló büfé büfépulttal, hűtőkkel, mikrohullámú sütővel, sörcsappal, cukrászati üveges hűtővel,
mosogatóval
Összesen 685 darab konyhai eszköz, gép, elem 339 darab tételsoron felsorolva
A konyha tervezett teljes termelési kapacitása 2.000 adag/főétkezés, amelyből naponta legalább 500 adag
kiszállításra kerül és legalább 1.000 adag elfogyasztására a helyszínen kerül sor.
A leszállítandó konyhatechnikai eszközökből komplex konyhatechnikai rendszert és ahhoz szükségszerűen
kapcsolódó rendszereket szükséges összeállítani.
A feladat részét képezi: a beszerzés tárgyát a teljesítési helyre szállítani, a helyszíni beépítési, kábelezési,
szerelési, beüzemelési, próbaüzemi és oktatási feladatokat elvégezni. Az üzembe helyezés, próbaüzemi és
oktatási feladatok időtartama: a konyhatechnika műszaki átadását követ 3 héten belül, napi 8-8 óra.
Ajánlatkérő megengedi a specifikációs adatoktól való 5 %-os eltérést, kivéve azon tételek esetében, ahol az,
megjelölésre került az eszközlistában. .
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás
nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy
adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az
egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen
megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. (321/2015. (X.30.) K.r.)

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.) Ajánlattevő eszközökre vállalt előírt 24 hónapos jótállása feletti
megajánlása hónapokban (minimum 0, max 36 (36 és azt meghaladó vállalásokra AK egyaránt a
max pontszámot adja) 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.1.5) pont: EU-ba feladás céljából.
Ajánlatkérő Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján megvizsgálta a részajánlattétel és a beszerzés tárgyának
jellegére (egy azon stílus megteremtése), szerződéshez kapcsolódó további körülményekre (nagyobb
kedvezmény érvényesíthetősége) tekintettel nem biztosítja a részajánlattételt.
A karakterkorlátra való tekintettel folytatás a VI.4.3) pontban.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban:”Kr.”) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek
az ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési
dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.
Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
(ajánlattevőnek) ”Kr.” 8, 10, 11, 1214.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok
hatálya alá.
A ”Kr.” 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy
más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles
benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában Kbt. 67.§ (4)
szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
(Ajánlatkérő javasolja, hogy a kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezése ne legyen korábbi
jelen felhívás feladásának napjánál.)
Öntisztázás: Kbt.64.§
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) K.r. (Kr.) 1.§ (1)
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az
ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes
európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban, ami az EEKD IV. rész: Kiválasztási szempontok α szakasz igen/nem rovatának a
kitöltésével teljesíthető.
Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint
szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M/1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) K.r. 21. § (1)
bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36
hónapban) teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett)
legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített szállításait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)(2) bekezdés szerint. Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés is.
A 321/2015. (X.30.) K.r. 22. § (2) bekezdés alapján az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza
legalább a következő adatokat:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap pontossággal),
- a szerződést kötő másik fél,
- a szállítás tárgya, valamint mennyisége,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Irányadó a 321/2015. (X.30.) korm. rendelet 21/A. §-a.
Amennyiben a referenciakövetelményt projekttársaság teljesítésével igazolja a gazdasági szereplő,
úgy a Kbt. 140. § (9) bek. alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására
referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben
ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben
megszűnt.
Az alkalmassági követelmények igazolására értelemszerűen irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 24. § (1) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők),
ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) nem rendelkezik
- legalább 1 db, az előírásoknak megfelelően, szerződésszerűen teljesített, legalább 1000 adag/
főétkezés termelési kapacitású szállítására és 180 darabból álló eszköz szállításra vonatkozó
konyhatechnikai eszközökre vonatkozó szerződéssel.
A fenti referenciakövetelmények több szerződésből is teljesíthetőek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jótállás megajánlás szerint minimum 24 hónap, maximum 60 hónap (szerződésszerű teljesítéstől számítva)
Kötbérek
Késed.: a késedelemmel érintett beszerzési tárgyak nettó szerz. ellenértékének 1%/naptári nap,
késedelemmel érintett beszerzési tárgyak nettó szerz. ellenértékének 15%-a
Hibásteljesítési kötbér: szerződésszegő magatartással érintett nettó szerz. ellenérték 3%-a
Meghiús.: nettó szerz. ellenérték 20%-a
Biztosíték vetítési alapja nettó szerz. ellenérték
Teljesítési bizt: 5%
Hibástelj. bizt: 5%
Biztosítékok: Kbt.134. § (6) a)
Előleg: 10%
Előleg-visszafizetési biztosíték mértéke megegyezik az előleg összegével.
Nyertes ajánlattevő egy részszámla (50%) és egy végszámla (50%) benyújtására jogosult.
Az előleg végszámlából kerül levonásra.
Kifizetés során Ptk. 6:130. § (1)-(2), Ptk. 6:155. §; Kbt. 135. § (1), (6) bek.
Főbb jogszabályok:
Kbt., Ptk.,
2017.évi CLI.tv.
Fizetés: 30 nap
Részletes felt. dokban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A Testnevelési Egyetem kampusz fejlesztése projekt keretén belül megvalósuló I.
ütemű épületek használatához szükséges konyhatechnológiai eszközök beszerzésének a tanév
megkezdése (2018. szeptember 1.) előtt meg kell történnie. A tanév meghirdetését a Testnevelési
Egyetemnek a 2011. évi CCIV. törvény (a nemzeti felsőoktatásról) 17.§ (2) bekezdése értelmében
és a 108.§ 40. pontja értelmében kell megtennie. Ez alapján a 2018/2019-es tanévet 2018.
szeptember 3-án meg kell kezdenie az Egyetemnek. Az oktatás zavartalan működéséhez szükséges
a szerződés teljesítése a jelen eljárás keretein belül beszerzendő konyhatechnológiai eszközök
beszerzéséhez kapcsolódóan.
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
1061 Budapest, Andrássy út 17. II. emelet 9.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás és a jogosultak a Kbt. 68. § (1)(4) és (6) bekezdései alapján.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csatolja:
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti
aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha
ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy hiteles
cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy
kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta)
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására -vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) írásos meghatalmazást.
2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában részletezett
eredménytelenségi okot.
3. Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám: 0-100 pont
Részszempontok szerinti értékelés pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0 pont legrosszabb, 100
pont legjobb.
Módszerek: 1. részszempont KH 2016/147 (21.12.2016-i) útmutatója („Útm”) 1. sz. melléklet A.1.
bb) pont szerinti egyenes arányosítás, a 2. részszempont „Útm” 1. sz. melléklet A.1. ba) pont szerinti
fordított arányosítás
4. III.1.3) M.1. pontban előírtak és ig. módok minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
5. Ajánlattevő folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)
6. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum felelős magyar fordítását.
7. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös
ajánlattevői megállapodást.

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozat-nemleges is!
- a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat
- a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat
- a Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján a felolvasólap
9. Az előírt biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre
bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
10. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglalt üzleti titokkal kapcsolatos
rendelkezésekre.
11. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
12. Az ajánlatok beadása hétfő-péntek 9:00-17:00 óra között lehetséges a PROVITAL Fejlesztési
Tanácsadó Zrt. jelen felhívás I.3. pontjában megjelölt címén. Az ajánlattételi határidő lejártának
napján az ajánlattételi határidő lejártáig.
13. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. tv. előírásai, valamint annak végrehajtási rendeleteinek jelen eljárásban irányadó és
hatályos szabályai, továbbá a beszerzés tárgya szerinti rendelkezések szerint kell eljárni.
14. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös ajánlattevőknek jelen eljárásban teljes
jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni és csatolni közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt
közös ajánlattevői megállapodást.
16. Ajánlatkérő Kbt. 71.§-a alapján biztosítja hiánypótlást, a 71. § (6) bekezdése szerinti esetben
ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
17. Az irányadó idő: magyarországi helyi idő.
18. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes körűen, közvetlenül és korlátozás nélkül
(regisztráció nélkül), díjmentesen az alábbi linken teszi elérhetővé: http://tf.hu/dokumentumok/
kozbeszerzesi-eljarasok
A karakterkorlátra való tekintettel folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
II.2.14) További információ:
A beszerezni kívánt eszközök egységet alkotnak, egy rendszerként fognak működni, fontos azok
kompatibilitása, a gyakorlatban előfordul, hogy különböző eszközök nem tudnak együtt funkcionálni
más eszközökkel, így nem engedhető meg, hogy ne egységes rendszerként történjen a beszerzés.
Amennyiben külön-külön kerülnek szállításra az eszközök, úgy a fenti technológiai problémákon túl
jótállási (garanciális) problémák is felmerülhetnek. Meghibásodás esetén a különböző szakcégek
között vita tárgyát képezheti a tapasztalatok szerint, hogy miből fakad a hiba, a gyakorlatban
előfordul, hogy egyes eszközök nem kompatibilisek egymással és ez is meghibásodást okozhat,
így Ajánlatkérő abba a helyzetbe kerül, hogy több szállítóval alakul ki vitás kérdés, míg egy szállító
esetén ez természetesen nem merülhet fel.

VI.3) További információk:
19. A II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidőben nyertes ajánlattevő kész kell, hogy legyen
leszállítani a konyhatechnikai eszközöket. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szállítást csak a
teljesítési határidőt követő legkésőbb 60. napon belül kérje. Ajánlatkérő a szállítás kért idejéről a
teljesítési határidőt megelőző legkésőbb 3. munkanapig tájékoztatja nyertes ajánlattevőt. A tárolás
és őrzés költsége nyertes ajánlattevőt terheli. 20. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt nem
köti ajánlati biztosíték adásához.
21. FAKSZ: dr. Schmalz Péter - 00088.
22. Ajánlatok felbontásakor a jelenlétre a Kbt.68.§ (3) szerintiek irányadóak.
23. A felhívás IV.2.6. pontjában meghatározott 2 hónap alatt 60 nap értendő.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Univerzál Beszerző Kft. (5336/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47962930
Postai cím: Csaba Utca 19
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kocsis Krisztina
Telefon: +36 34522398
E-mail: dr.kocsis.krisztina@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 34522399
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.univerzalbeszerzo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.univerzalbeszerzo.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000009142018/
reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre utca 19/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szuhanyik Zoltán
Telefon: +36 13363390
E-mail: zoltan.szuhanyik@ratkynet.hu
Fax: +36 13363399
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ratkynet.com
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000009142018/reszletek
(URL)
a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: víz, és városi autóbusz szolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Munkavédelmi felszerelések szállítása
Hivatkozási szám: EKR000009142018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
18100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Univerzál Beszerző Kft. részére munkavédelmi felszerelések szállítása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Munkavédelmi eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

18142000-6

További tárgyak:

18143000-3

Kiegészítő szójegyzék

18443000-6
33735100-2
37535292-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HUZZZ A teljesítés fő helyszíne: Országosan 27 telephelyen a dokumentációban
foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Munkavédelmi eszközök
Éves keretösszeg nettó 49.200.000,- Ft/év
Várható éves mennyiség 26 086 db
A közbeszerzés tárgyát képező árukból Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölt raktárakban konszignációs
raktárokat létesít, és a termékeket maximum a "Mindösszesen nettó ajánlati ár" 20%-ának megfelelő
értékben – ajánlatkérő megrendelése szerinti összetételben és raktárok szerinti leosztásban - folyamatosan
konszignációs készleten tart.
Logózást igénylő Termékek esetében a Szerződés kötést követő első Megrendelés teljesítésének határideje
15 munkanap, míg az első Megrendelést követő Megrendelések teljesítésének határideje 10 munkanap.
Logózást nem igénylő Termékek esetében a Szerződés kötést követő első Megrendelés teljesítésének
határideje 10 munkanap, míg az első Megrendelést követő Megrendelések teljesítésének határideje 5
munkanap.
A konszignációs raktárokból a termékeknek az Ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az
áru értékesítésének.
A szerződés lejárata időpontjában a bizományosi raktárban lévő Társasági logóval ellátott munkaruházatot
a Vevő átveszi és a szerződés lejáratát követő 5 munkanapon belül Eladónak bizományosi felhasználói
jelentést küld. A logózást igénylő munkaruházatok hibás teljesítése esetén a hibás termékek
megsemmisítéséről az Eladó a költségek viselése mellett köteles gondoskodni.
Ajánlatkérő Sürgősségi szállítási igénye esetén a megrendelt termékeket legfeljebb 48 órán belül, logózott
termék esetében 5 munkanapon belül ki kell szállítani, a szállítás költségeit az Eladó viseli. Ajánlattevő
– Ajánlatkérővel történő előzetes egyeztetés esetén – előteljesítésre jogosult. Ajánlatkérő éves szinten
legfeljebb a szerződéses összmennyiség 5%-ának leszállítását kérheti „sürgősségi” megrendelés keretében.
A megajánlott termékek a szállításkor 6 hónapnál régebbi gyártásúak nem lehetnek. Kötelező jótállás 24
hónap. Jótállási kötelezettségeit Eladó az értesítést követő 5 munkanapon belül megkezdeni köteles.
További részletes információ a Dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező 24 hónap jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama
(hónap) (Maximum 24 hónap) 40
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 1 alkalommal, további
12 hónapra meghosszabbítható, további nettó 49.200.000,- Ft/év keretösszeg erejéig. A nyertes
ajánlattevő a 2. évben is a végső ajánlatában megadott egységárait köteles alkalmazni.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő az éves keretösszeget a szerződés időtartama alatt jogosult
opcionálisan legfeljebb 30%-kal megemelni.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Védő lábbeli
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

18815000-5

További tárgyak:
18830000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HUZZZ A teljesítés fő helyszíne: Országosan 27 telephelyen a dokumentációban
foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész Védő lábbeli
Éves keretösszeg nettó 69.390.000 Ft/év
Várható éves mennyiség 9.354 pár
A közbeszerzés tárgyát képező árukból Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölt raktárokban konszignációs
raktárokat létesít, és a termékeket maximum a "Mindösszesen nettó ajánlati ár" 20%-ának megfelelő
értékben – ajánlatkérő megrendelése szerinti összetételben és raktáronkénti leosztásban - folyamatosan
konszignációs készleten tartja.
A Szerződés kötést követő első Megrendelés teljesítésének határideje 10 munkanap, míg az első
Megrendelést követő Megrendelések teljesítésének határideje 5 munkanap.
A konszignációs raktárakból a termékeknek az Ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az
áru értékesítésének.
Ajánlatkérő Sürgősségi szállítási igénye esetén a megrendelt termékeket legfeljebb 48 órán belül ki kell
szállítani, a szállítás költségeit az Eladó viseli. Ajánlattevő – Ajánlatkérővel történő előzetes egyeztetés
esetén – előteljesítésre jogosult. Ajánlatkérő éves szinten legfeljebb a szerződéses összmennyiség 5%-ának
leszállítását kérheti „sürgősségi” megrendelés keretében.
A megajánlott termékek a szállításkor 6 hónapnál régebbi gyártásúak nem lehetnek. Kötelező jótállás 24
hónap. Jótállási kötelezettségeit Eladó az értesítést követő 5 munkanapon belül megkezdeni köteles.
További részletes információ a Dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező 24 hónap jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama
(hónap) (Maximum 24 hónap) 40
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 1 alkalommal, további
12 hónapra meghosszabbítható, további nettó 69.390.000,- Ft/év keretösszeg erejéig.. A nyertes
ajánlattevő a 2. évben is a végső ajánlatában megadott egységárait köteles alkalmazni.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő az éves keretösszeget a szerződés időtartama alatt jogosult
opcionálisan legfeljebb 30%-kal megemelni.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Kesztyű
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
18141000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HUZZZ A teljesítés fő helyszíne: Országosan 27 telephelyen a dokumentációban
foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: Kesztyű
Éves keretösszeg nettó 42.270.000 Ft/év.
Várható éves mennyiség 96.048 pár.
A közbeszerzés tárgyát képező árukból Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölt raktárokban konszignációs
raktárokat létesít, és a termékeket maximum a "Mindösszesen nettó ajánlati ár" 20%-ának megfelelő
értékben – ajánlatkérő megrendelése szerinti összetételben - folyamatosan konszignációs készleten tart.
A Szerződés kötést követő első Megrendelés teljesítésének határideje 10 munkanap, míg az első
Megrendelést követő Megrendelések teljesítésének határideje 5 munkanap.
A konszignációs raktárokból a termékeknek az Ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az
áru értékesítésének.
Ajánlatkérő Sürgősségi szállítási igénye esetén a megrendelt termékeket legfeljebb 48 órán belül ki kell
szállítani, a szállítás költségeit az Eladó viseli. Ajánlattevő – Ajánlatkérővel történő előzetes egyeztetés

esetén – előteljesítésre jogosult. Ajánlatkérő éves szinten legfeljebb a szerződéses összmennyiség 5%-ának
leszállítását kérheti „sürgősségi” megrendelés keretében.
A megajánlott termékek a szállításkor 6 hónapnál régebbi gyártásúak nem lehetnek. Kötelező jótállás 24
hónap. Jótállási kötelezettségeit Eladó az értesítést követő 5 munkanapon belül megkezdeni köteles.
További részletes információ a Dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező 24 hónap jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama
(hónap) (Maximum 24 hónap) 40
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 1 alkalommal, további
12 hónapra meghosszabbítható, további nettó 42.270.000,- Ft/év keretösszeg erejéig. A nyertes
ajánlattevő a 2. évben is a végső ajánlatában megadott egységárait köteles alkalmazni.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő az éves keretösszeget a szerződés időtartama alatt jogosult
opcionálisan legfeljebb 30%-kal megemelni.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Munkavédelmi és munkaruházat
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
18200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HUZZZ A teljesítés fő helyszíne: Országosan 27 telephelyen a dokumentációban
foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: Munkavédelmi és munkaruházat
Éves keretösszeg nettó 120.020.000 Ft/év
Várható éves mennyiség 26.079 db
További CPV kódok:
18130000-9 Különleges munkaruha

18140000-2 Munkaruházati kiegészítők
A közbeszerzés tárgyát képező árukból Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölt raktárokban konszignációs
raktárokat létesít, és a termékeket maximum a "Mindösszesen nettó ajánlati ár" 20%-ának megfelelő
értékben – ajánlatkérő megrendelése szerinti összetételben - folyamatosan konszignációs készleten tart.
Logózást igénylő Termékek esetében a Szerződés kötést követő első Megrendelés teljesítésének határideje
15 munkanap, míg az első Megrendelést követő Megrendelések teljesítésének határideje 10 munkanap.
Logózást nem igénylő Termékek esetében a Szerződés kötést követő első Megrendelés teljesítésének
határideje 10 munkanap, míg az első Megrendelést követő Megrendelések teljesítésének határideje 5
munkanap.
A konszignációs raktárokból a termékeknek az Ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az
áru értékesítésének.
A szerződés lejárata időpontjában a bizományosi raktárban lévő Társasági logóval ellátott munkaruházatot
a Vevő átveszi és a szerződés lejáratát követő 5 munkanapon belül Eladónak bizományosi felhasználói
jelentést küld. A logózást igénylő munkaruházatok hibás teljesítése esetén a hibás termékek
megsemmisítéséről az Eladó a költségek viselése mellett köteles gondoskodni.
A szerződés lejárata időpontjában a bizományosi raktárban lévő Társasági logóval ellátott munkaruházatot
a Vevő átveszi és a szerződés lejáratát követő 5 munkanapon belül Eladónak bizományosi felhasználói
jelentést küld.
Ajánlatkérő Sürgősségi szállítási igénye esetén a megrendelt termékeket legfeljebb 48 órán belül, logózott
termék esetében 5 munkanapon belül ki kell szállítani a szállítás költségeit az Eladó viseli. Ajánlattevő
– Ajánlatkérővel történő előzetes egyeztetés esetén – előteljesítésre jogosult. Ajánlatkérő éves szinten
legfeljebb a szerződéses összmennyiség 5%-ának leszállítását kérheti „sürgősségi” megrendelés keretében.
A megajánlott termékek a szállításkor 6 hónapnál régebbi gyártásúak nem lehetnek. Kötelező jótállás 24
hónap. Jótállási kötelezettségeit Eladó az értesítést követő 5 munkanapon belül megkezdeni köteles.
További részletes információ a Dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező 24 hónap jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama
(hónap) (Maximum 24 hónap) 40
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 1 alkalommal, további
12 hónapra meghosszabbítható, további nettó 120.020.000,- Ft/év keretösszeg erejéig. A nyertes
ajánlattevő a 2. évben is a végső ajánlatában megadott egységárait köteles alkalmazni.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő az éves keretösszeget a szerződés időtartama alatt jogosult
opcionálisan legfeljebb 30%-kal megemelni.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót,
alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)
Igazolási mód:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.
Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 1 § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Öntisztázás esetén a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján, a véglegessé vált/jogerős határozatot
a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles
benyújtani.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság
előtt. Amennyiben igen, úgy a R. 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
Kizáró okok igazolása: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerinti felhívására az igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a R. III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy
nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem
írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a R. 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően
alkalmazandóak.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében ajánlatkérő alkalmazza a R. VI. Fejezetének
45. §-át.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia a pénzügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelését. Ajánlatkérő R. 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja ajánlattevő
egyszerű nyilatkozatát is az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.
Alkalmasság igazolása: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a R. IV. Fejezetnek megfelelően kell
igazolnia, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az
alábbiak szerint:
P1) A R. 19.§ (1) bek. c) pont szerint Ajánlattevő nyilatkozata az előző három mérlegfordulónappal
lezárt üzleti év általános forgalmi adó nélkül számított, teljes nettó árbevételéről, attól függően, hogy
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére,
ha nem rendelkezik a R. 19. § (1) c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben legalább az alábbi teljes (nettó)
árbevétellel:
1. rész: összesen nettó 36.000.000,- Ft, vagy ezen évek egyikében legalább 18.000.000,- Ft;
2. rész: összesen nettó 52.000.000,- Ft, vagy ezen évek egyikében legalább 27.000.000,- Ft;
3. rész: összesen nettó 31.000.000,- Ft, vagy ezen évek egyikében legalább 15.000.000,- Ft;
4. rész: összesen nettó 90.000.000,- Ft, vagy ezen évek egyikében legalább 45.000.000,- Ft;
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni,
úgy az egyes részek tekintetében meghatározott legmagasabb előírt árbevétel értékének köteles
megfelelni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek,
illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.)
1.§ (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelését.
Alkalmasság igazolása: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerintin felhívására az
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a R. IV. Fejezetnek megfelelően kell
igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az
alábbiak szerint, valamennyi rész vonatkozásában:
M1)
A R. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata, illetve a szerződést kötő másik
fél igazolása a R. 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon, az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított három évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
legjelentősebb szállításainak ismertetésével.
A R. 22.§ (2) bekezdés szerint az igazolás, vagy nyilatkozat minimális tartalma:
- a szállítás (referencia) tárgya,
- a teljesítés ideje (kezdete és vége (év/hónap/nap));
- a szállítás mennyisége,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely, képviselő neve, elérhetősége);
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell,
hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a
projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon
tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig
-, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a
vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált
időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó
adatokat kell megadni.
A csatolt dokumentumokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, hogy egyértelműen
megállapítható legyen az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés.
M2) A R. 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előírt tevékenységre vonatkozó ISO 9001
minőségbiztosítási rendszer tanúsítvány, vagy a R. 24. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű
tanúsítvány, vagy a R. 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések
leírása és egyenértékűség indokolása.
Közös ajánlattevők az M1)-M2) pontokban foglalt követelménynek a Kbt. 65.§ (6) bek. figyelembe
vételével együttesen is megfelelhetnek, az M2) követelménynek elegendő ha egyikük megfelel.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak
szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha
M1)
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három
évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett a közbeszerzés tárgya
szerinti, összesen legalább az alábbi mennyiséget elérő a közbeszerzés tárgya szerinti termék
szerződésszerű szállításra vonatkozó referenciával:
1. rész Munkavédelmi eszközök 18 000 db

2. rész Védő lábbelik 6 000 pár
3. rész Kesztyű 69 000 pár
4. rész Munkavédelmi és munkaruházat 18 000 db
M2) nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre, egyéni munkavédelmi
eszközök, felszerelések forgalmazására vonatkozó (vagy elnevezésében nem teljesen egyező, de
jelentésében azonos) tevékenységre érvényes MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal
vagy a R.24. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb
bizonyítékaival;
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: 1) Ajánlatkérő elektronikus árlejtést alkalmaz a
424/2017. (XII. 19.) Korm. r. szerint.
2) Az árlejtést az 1-4 részek esetében az értékelési részszempontok vonatkozásában folytatja le, de
az árlejtés során csak a „Mindösszesen nettó ajánlati ár” értékére lehet licitálni.
További információ a dokumentációban.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontásra az EKR rendszerben kerül
sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontásra az EKR rendszerben kerül sor.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy ajánlattevő, vagy
az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a letöltést a kitöltött, aláírt
átvételi elismervénnyel igazolja.
2. Az ajánlatokat munkanapokon (H-CS) 9-16 óráig, (P) 9-12 óráig, az ajánlattételi határidő
lejártának napján 9:00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig lehet benyújtani.
3. Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
a. Kbt.66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat eredetiben, vagy hiteles másolatban.
b. nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bek. szerint.
c. Felolvasólap, a Kbt.68.§ (4) bek. szerint.
d. Ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti adatokat.
e. Ajánlattevő(k), és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltött
egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
f. Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény
9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem
magyarországi gazdasági szereplők esetében - ha aláírási címpéldány nem ismert - közjegyző
által hitelesített aláírási minta. Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást.
g. Közös ajánlattevők megállapodását, képviselő kijelölését a Kbt. 35.§ szerint.
h. Nyilatkozat a teljesítési biztosítékról.
i. A megajánlott termékek megfelelőségét igazoló iratok és a Részletes árajánlat kitöltve és
beárazva, cégszerűen aláírva az ajánlathoz csatolandó.
4. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését az 1-4. részek esetében a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint
(a legjobb ár-érték arány) értékeli; Az ajánlatok értékelése során adható pontszám: 1-100 pont. Az
értékelés módszere; 1. Mindösszesen nettó ajánlati ár: fordított arányosítás; A kötelező 24 hónap
jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama (hónap) (Maximum 24 hónap): egyenes arányosítás.
Az értékelés részletes kifejtését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő a többletjótállás 24 hónap időtartamán felüli vállalásokra is a maximálisan adható 100 pontot adja.
5. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
6. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. A kivételek és az átszámítás
kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását.
7. Ajánlatkérő a Kbt.71.§ (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza, és nem alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

8. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek.; kivéve, a Kbt.66.§
(2) bek. szerinti nyilatkozat, továbbá ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását
olyan nyilatkozat esetén, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál
(különösen garanciavállaló, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
9. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevő viseli.
10. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.
11. Ajánlatkérő a III.1.2. és a III.1.3. pontban meghatározott alkalmassági feltételeket a Kr. 28. § (3)ban előírtaknál szigorúbban határozta meg.
12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Szuhanyik Zoltán (lajstromszám: 00141)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az
irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5892/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 13743130
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://ligetbudapest.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://okfon.hu/index.php?akt_menu=10 (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.okfon.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.okfon.hu
x Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épületépítési projekt szervezése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont generálkivitelezési
munkáinak elvégzésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont generálkivitelezési munkáinak elvégzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont generálkivitelezési munkáinak elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45212300-9

További tárgyak:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület belterület 29732/11 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont generálkivitelezési munkáinak elvégzése a közbeszerzési
dokumentumokban részletezettek szerint.
Építési övezet: ("C-D" építési hely)
Beépítési mód: szabadon álló
Telek területe: 962.303 m2
Tervezett épületmagasság: 22 m
Beépítettség: 11.314,10 m2
Összes szintterület: 31.727,71 m2
Terepszint alatti (pinceszinti) nettó alapterület: 16 911,38 m2
Földszinti nettó alapterület: 5 925,63 m2
Az egyes terek az alábbi szempont mentén rendeződtek térbe a tervezett épületben: „zajos” és „csendes”
funkciók, valamint térszín alatt és térszín felett telepíthető terek.
A „zajos” funkciók a nagy forgalmú, turisztikai és a múzeum életével nem szorosan összekapcsolódó
tartalmak, valamint az egyedi kezelést igénylő nagy létszámú gyereket, fiatalt befogadó funkciók:
- 226 fő befogadására alkalmas rendezvény/konferenciaterem
- gyerekmúzeum
- múzeumpedagógia
- látogatóközpont
- foodcourt
A „csendes” funkciók alapvetően a múzeum belső és tudományos-szakmai működésével függenek össze:
- könyvtár
- üzemeltetési irodák
- műtárgykezelés
A pinceszinten, az épület szívében kap helyet a múzeumi előcsarnok, ahonnan a 2997 m2 állandó és 2266
m2 időszaki kiállítótér megközelíthető. A Dózsa György út oldalán húzódik a térszín alatti megközelítés,
a rakodók és parkolók egybefüggő, fűtetlen tere. Itt kapnak helyet az energia és hőellátás terei, amelyek
mindkét oldalt egyformán ki kell szolgálják.
A munkagödör térelhatárolás és földmunka feladatai a generálkivitelezési munkák megkezdése előtt
elkészülnek, az építési helyszínen jelenleg található közművek kiváltási munkái szintén előzetesen
elkészülnek, így ezek nem részei ennek a munkának.
Az épület alatt - a résfalak között - cölöpökkel gyámolított alaplemez készül. A felmenő tartószerkezet
monolit vasbeton, egészen a zárófödémig. Ez cca. 25 ezer m3 vasbeton szerkezet.
Az íves tető részben - elsősorban középen - kőburkolatokkal fedett, részben zöld tető a kertészeti terveknek
megfelelően. A szigetelt felület cca. 22.000 m2. A burkolat aránya nagyjából 1/3.
Az épület bordás függönyfal homlokzattal rendelkezik a födémek közötti szakaszokon. Ez cca. 5.100 m2.
Az üvegfal előtt részben egy alumínium rácsszerkezetű installáció készül, ami meghatározza a homlokzat
karakterét. Ennek a háttérszerkezete acélból készül, a vasbeton szerkezetekhez rögzítve azt.
A belső falak kis mértékben vasbetonból, jelentősebb mértékben gipszkartonból készülnek. Mindemellett
jelentős mennyiségű üveg szerkezetű válaszfal is található, jellemzően a közönségforgalmi területeken.
Ennek mértéke cca. 3.600 m2.
A közönségforgalmi területek burkolata jellemzően kőlap (cca. 7.400 m2), a múzeumi területeken álpadlóra
szerelt gumi burkolat található (cca. 7.900 m2). Egyes helyiségek kerámiával, szőnyegpadlóval (irodák),
fával burkoltak, míg az alárendeltebb helyiségekben műgyanta található.
Az épületben jelentős légtechnikai rendszer lesz installálva. Jellemzően a hűtés és a fűtés is ezen keresztül
működik.

A teljes épületben sprinkler rendszert kell telepíteni. A sprinkler védelem kiterjed az épület minden szintjére.
Az épületszerkezetek nem éghető anyagúak és éghető burkolattal sincsenek ellátva
Az erős áramú rendszereken belül figyelmet érdemel a múzeum világítása, mely bár alapvetően moduláris
elemeket használ, mégis egyedinek tekinthető.
A teremakusztikai méretezés célja a helyiségek funkcióját segítő és a zajhatásokat csillapító teremakusztikai
hangolás. A teremakusztikai méretezés alap-paramétere a lecsengési idő. A lecsengési idő értelmezése:
vonatkozó szabvány (MSZ EN ISO 3382-1) szerint potenciális hallgatási pozíciókban térben vett átlag, 500
Hz…1 kHz tartományban átlagolt közepes lecsengési idő T20,m.
Az épület a BREEAM Excellent minősítést célozza meg.
Generálkivitelezési munkák keretén belül a talajszondák telepítése és bekötése, illetve az ELMŰ hálózat
fejlesztése is része a feladatnak:
A tárgyalások függvényében Ajánlatkérő a megadott paraméterektől eltérhet.A részletes feladatok a
műszakiban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Műszaki ütemterv megalapozottsága 15
2 Kivitelezés térbeli organizációjának minősége 15
3 Fenntarthatóság, környezetvédelem és hulladékgazdálkodás szakmai megalapozottsága 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 900
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A megadott szám egy
technikai szám, amely a hirdetmény feladása érdekében került csak megadásra. Ajánlatkérő nem
kíván keretszámot meghatározni.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Hibás teljesítési kötbér: Ha a BREEAM Excellent minősítést a Projekt nem szerzi meg: nettó Vállalkozói Díj
1%-a.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okokat alkalmazza az eljárás
során.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre
jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű részvételre jelentkező(k), valamint adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró
okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a 321/2015.
(X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A
nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál. A
kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az
adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek az
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak
az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt
kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a részvételre
jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon
alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre
jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2)-(3)
bekezdésére.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, a formanyomtatvány IV.
részében szereplő részletes információk megadását kéri.
A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. §
(4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás
lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 65 § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1) bekezdés
alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerepeljen az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód: Ajánlatkérő ellenőrzi az országos szakmai kamara névjegyzékében. Nem
Magyarországi gazdasági szereplő esetén mellékelnie kell az adott ország nyilvántartásba vételi
igazolását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek csatolnia
kell:
P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három lezárt
üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az
eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait
az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása
nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről
szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben
foglaltakra.
P2) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (épület generálkivitelezése) - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy a részvételre

jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a jelentkező a fenti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást
kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
19. § (3) bekezdés szerint.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy
a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha saját vagy
jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az utolsó 3
lezárt üzleti évben az üzemi eredménye bármelyik évben negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő
azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak
kezdete után kezdte megműködését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt
a közbeszerzés tárgyából (épület generálkivitelezése) származó - árbevétele nem éri el a
15.000.000.000 HUF-ot.
P2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (épület generálkivitelezése)
árbevétele mindösszesen nem éri el a 15.000.000.000 HUF-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre
jelentkezők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek csatolnia
kell:
M1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben végzett, sikeres műszaki átadással lezárt
legjelentősebb generálkivitelezési munkáinak az ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap),
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• az elvégzett munka nagyságrendjének rövid bemutatását, megadva az alkalmasság
minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése
szerinti referenciaigazolást. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban
előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (2a) bekezdés b) pontja szerint a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésére.
M2) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a
szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által
aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés
teljesítésében személyesen részt vesz.
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki
Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai
önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság
megszerzésének időpontját.
M3) a 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (2) bek. g) pontja alapján a jelentkezőnek nyilatkoznia kell az
elmúlt három év éves statisztikai állományi létszámáról.
M4) a 321/2015. (X. 30.) KR 21. § (2) bek. c) pontja alapján a jelentkezőnek ismertetnie kell a
minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű,

minőségirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések
egyéb bizonyítékait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésének megfelelően.
M5) a 321/2015. (X. 30.) KR 21. § (2) bek. f) pontja alapján a jelentkezőnek ismertetnie kell a
környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni
tud, vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, környezetvédelmi rendszer meglétéről szóló
tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 24. § (3) bekezdésének megfelelően.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy
a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik
M1) a felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 8 évben összesen az alábbi
referenciákkal:
A) 1 db legalább 8000 m2 nettó alapterületen megvalósult épület, amely tartalmazott legalább 2000
m3 monolit vasbeton tartószerkezet készítési munkát is;
B) 1 db megvalósult olyan épület, amely legalább 8.000 m2 nettó alapterületű, és amelyben
szellőzés, fűtés-hűtés és sprinkler rendszer készült;
C) 1 db megvalósult olyan épület, ahol legalább 150 fő befogadására alkalmas előadóterem és /vagy
rendezvényterem és/vagy konferenciaterem és/vagy színházterem készült(-ek) amely tartalmazott
épület akusztikai és audiovizuális (hang és fénytechnikai) rendszer kiépítését;
D) 1 db megvalósult olyan épület, ahol legalább 300 m2 alapterületű kiállítótér funkcióval rendelkező
helyiség(-ek) készült(-ek) készültek.
Egy referencia több alkalmassági követelmény teljesülésének igazolásához is felhasználható.
M2) legalább az alábbi szakemberekkel:
A) min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. 1. melléklet (Kr-1.m.) IV. fejezet 1. rész 2. pontja
szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
B) min. 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal
egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlattal;
C) min. 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal
egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlattal;
D) min. 1 fő minőségmenedzsment/minőségügyi mérnök vagy szakmérnök végzettségű vagy azzal
egyenértékű végzettségű szakember, aki építőipari kivitelezések helyszíni minőségirányításának
vezetésében legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;
E) min. 1 fő munkavédelemért felelős felsőfokú végzettségű, legalább 36 hónapos szakmai
gyakorlattal rendelkezik az építőipari munkavédelmi koordináció területen;
F) min. 1 fő felsőfokú végzettségű, nemzetközi környezetvédelmi épületminősítési rendszerben
akkreditált minősítő (Breeam vagy Leed) szakember
Ugyanazon szakemberrel csak egy alkalmassági követelmény teljesítése igazolható.
M3) az elmúlt három évben évente legalább 100 fő statisztikai létszámmal.
M4) kivitelezésre vonatkozó ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal,
vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéssel és annak működésének dokumentálásával.
M5) kivitelezésre vonatkozó ISO 14001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal,
vagy azon környezetvédelmi intézkedésekkel, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: nettó Vállalkozói Díj 0,01 %-a/nap, maximum a Vállalkozói Díj 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: nettó Vállalkozói Díj 25 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: hibás munka értékének 10%-a és a felhívás II.2.14. pontja szerint.

Jótállás: 3 év.
Jótállási, Teljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj 5 - 5 %-a, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint.
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a
322/2015.(X.30.) KR 30., 32. és 32/A és B. § és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint 30 naptári napon belül
átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (3) és (7) bek. figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az Áht.
rendelkezései alapján teljesíti.
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme Ft. A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit, ill. a szerződést
biztosító mellékkötelezettségeket a közb. dok. tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: 2018/06/04 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek
nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
2) A jelentkezések felbontásának időpontja:2018.05.16. 11:00, helye a felhívás I.3. pontja szerint. A
jelentkezések felbontása a Kbt. 68. § (3) és (5) bek. szerint történik.
3) A jelentkezéshez csatolni kell a jelentkezésben aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát,
vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintát. Amennyiben a jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult
személy írja alá, csatolni kell a jelentkezés aláírására feljogosító meghatalmazását.
4) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a jelentkező köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra
vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges.
5) Csatolni kell a Kbt. 66. § (4)-(6) bek. szerinti nyilatkozatot. A Kbt.66.§(6)bek. esetén a nemleges
nyilatkozatot is csatolni kell.
6) Az értékelés módszere: az ár esetén a fordított arányosítás, a minőségre vonatkozó szempontok
esetén a sorba rendezés és fordított arányosítás. Az értékelés során használt képleteket és a
módszer részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A szempontonként
kiosztható pontszám 1-100.
7) Ajánlatkérő a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki
és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi követelményét.
8) Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag
ésszerűnek, a kivitelezés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását
eredményezné.
9) Ajánlatkérő a Kbt.57.§(2) bek. szerint a közb. dokumentumokat valamennyi gazdasági
szereplőnek korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja:
letölthető az eljárást lebonyolító OKFON ZRt. honlapjáról (www.okfon.hu) előzetes regisztrációt
követően.
10) A 322/2015. KR. 26. § szerint a nyertes ajánlattevőnek min. évi 3 milliárd Ft és min. 300millió
Ft/káresemény biztosítási összegű felelősségbiztosítási szerződést kell kötni v. meglévő
felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a közb. dok-ban részletezettek szerint.
11) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját alkalmazza.
12) Az elektronikus és a papíralapú jelentkezés eltérése esetén ajánlatkérő a papír alapon benyújtott
jelentkezés az irányadó. A jelentkezést és annak minden mellékletét 1 eredeti nyomtatott bekötött
példányban valamint 1 példány CD-n vagy DVD-n (pdf formátum) kell elkészítenie és benyújtani.
13) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783, Vincze Gabriella
00853
14) Tárgyalásos eljárás indoka: Kbt. 85. § (2) b) pontja, mivel a közbeszerzés tárgya innovatív
megoldásokat tartalmaz. Magyarországon együttesen még nem alkalmazott technológiákat (monolit
és utófeszített íves külső vonalú vasbetonszerkezetek, egyedi szabályozás, megújuló hűtésfűtés rendszerek, integrált gyengeáramú rendszereket, intenzív zöldtető, stb.) tartalmazó épület
megvalósítása a feladat. A részletes indoklást a dokumentáció tartalmazza.
15) A II.2.7. pontban megadott időtartam naptári napban értendő.
16) A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026

Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Városrehabilitáció 18 Zrt. (5786/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városrehabilitáció 18 Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK17212
Postai cím: Üllői út 423.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vajda Lóránt
Telefon: +36 12974028
E-mail: vajda.lorant@varosgazda18.hu
Fax: Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varosgazda18.hu/varosfejlesztes
A felhasználói oldal címe (URL): www.varosgazda18.hu/varosfejlesztes
Hivatalos név: PLER Kézilabdasport Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK21521
Postai cím: Szent Lőrinc sétány 4. A. lház. 4. em. 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1183
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kovács Milán
Telefon: +36 16094441
E-mail: kovacs.milan@plerbudapest.hu
Fax: Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://plerkc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://plerkc.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu/ (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: KözbeszGuru Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aulich utca 7. 2. em. 4/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Costin Gabriel
Telefon: +36 90900750
E-mail: ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu

Fax: +36 17002060
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszguru.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozbeszguru.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: KözbeszGuru Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aulich utca 7. 2. em. 4/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Costin Gabriel
Telefon: +36 90900750
E-mail: ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu
Fax: +36 17002060
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszguru.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozbeszguru.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kivitelezési szerződés alapján a Lőrinci „Deák Bamba” sportcsarnok felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45212225-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezési szerződés alapján a Lőrinci „Deák Bamba” sportcsarnok felújítása.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kivitelezési szerződés alapján a Lőrinci „Deák Bamba” sportcsarnok felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45212225-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1183 Budapest, XVIII. Thököly út 9. hrsz.: 155447/21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Telek területe: 66 923,00 m2
Jelenlegi beépített terület: 2 862,92 m2
Jelenlegi beépítettség: 4,28 %
Tervezett sportcsarnok bruttó alapterülete: 2 897,59 m2 Egyéb megmaradó épületek: 588,50 m2
Tervezett beépített bruttó alapterület: 3 486,09 m2
Épület nettó alapterülete (földszint+emelet) 3697,60 m2
Akadálymentes lift: 1 db.
A beruházás elsődleges célja a jelenleg kevesebb mint 400 fős nézőtér befogadóképességének közel 1000
főre való bővítése. Ehhez kapcsolódik az egyéb sportolási lehetőségek és egyéb társadalmi és kulturális
rendezvények tartásának biztosítása és bővítése. Az épület mai követelményeknek megfelelő energetikai és
műszaki korszerűsítése, tűzrendészeti szempontokból való átalakítása és akadálymentesítése a beruházás
megvalósításához tartozik.
Lapostető hő- és hangszigetelése: 2453,8 m2
A küzdőtér mérete (sportpadló elhelyezése) 24,64 x 45,00 m = 1109 m2,
Felületképzés: 3770 m
Részletes mennyiség a műszaki leírásban és az árazatlan költségvetésben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Munkamenet-szervezési folyamatterv (Műszaki ütemterv)
megalapozottsága 15
2 A kivitelezés térbeli organizációjának minősége 15
3 Hátrányos munkavállalók alkalmazása a teljesítés során (1991. évi IV. tv 57/B.§ (4) bekezdése
szerint 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Név:Munkamenet-szervezési folyamatterv (Műszaki ütemterv) megalapozottsága/ /Pontozás majd
egyenes arányosítás
2. Név: A kivitelezés térbeli organizációjának minősége/Pontozás majd egyenes arányosítás
3. Név: Hátrányos munkavállalók alkalmazása a teljesítés során (1991. évi IV. tv 57/B.§ (4) bekezdése
szerint/Egyenes arányosítás
4.Ár Fordított arányosítás
Részletesen meghatározva a KD-ban.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bek szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1)
bek. a)-b) pontja irányadó.
Ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében
foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával
kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások
benyújtásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 69. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §
(7) bekezdése és III. Fejezete.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot
akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz
a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.)
Kr. 8.§-14.§-ai alapján jár el. A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok keltezésével kapcsolatban a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.
Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény:
Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a
Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében, szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal
való rendelkezés követelményét.
Alkalmasság igazolása:
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők tekintetében az Étv. szerinti, az építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján Ajánlatkérő ellenőrzi az

alkalmassági követelménynek való megfelelést. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt
nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései,
valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése és IV. fejezetének vonatkozó
rendelkezései, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése.
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése
alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását.
Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására (figyelemmel a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is).
Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó
További részletes leírást a közbeszerzési dokumentum II. fejezete tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1.: Ajánlattevőnek csatolni kell, a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző
három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évi teljes nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése
szerint köteles eljárni
P.2.: Az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év
számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját ajánlatkérő a 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM
együttes rendelet 3. §-ában meghatározott internetes honlapon történő betekintéssel ellenőrzi a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontja alapján. Amennyiben a beszámolók közül
ezen a honlapon bármelyik nem található meg, abban az esetben csatolni kell ajánlattevő saját
vagy jogelődje - a felhívás feladásának napját megelőzően lezárt - utolsó három üzleti évének
számviteli jogszabályok szerinti beszámolói közül a honlapon nem található beszámoló részét
képező eredménykimutatást. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerint, ha
az ajánlattevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát
a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. A később
létrejött gazdasági szereplőktől elvárt, a közbeszerzés tárgya (magasépítési tevékenység) szerinti
nettó árbevétel mértéke legalább 750.000.000- Ft. Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) pontja
szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése
szerint köteles eljárni
A P.2 P.3 pontban foglalt a követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a
gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a
közös ajánlattevők egyike megfelel.
A minősített ajánlattevőkre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: P.1 P.2
Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és
69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító
felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a teljes nettó
árbevétele nem éri el a nettó 1 milliárd forintot
P.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje adózott eredménye az eljárást megindító
felhívás feladása napját megelőző utolsó három üzleti évben, több mint egy évben nulla vagy negatív
volt.
P.3.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha felhívás feladását megelőző három, mérleg fordulónappal lezárt
üzleti évben,. az üzemi (üzleti) tevékenységből származó eredménye több, mint egy évben nulla
vagy negatív volt
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1.

Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján
és a 22. § (3) bekezdése. szerint az eljárást megindító felhívás feladásától/visszafelé számított
60 hónapban teljesített, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, a felhívás alkalmasság
minimumkövetelményei rovat M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb
építési beruházásainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell
legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, az építési beruházás tárgyát, valamint
mennyiségét, a teljesítés helyét és a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább
év és hónap - megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést
konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban
(százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra
vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki
az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást
vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési
beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó
ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre
tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles:
- arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által
végzett munkák elkülönítésével, továbbá
- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység
a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a
teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában
olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is
szerepel.
M.2 Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja/ alapján
a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.2. pontjában előírt követelményeknek
megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen személyek nevét,
képzettségét/végzettségét és a szakmai gyakorlati idejüket.
M.3 Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. f) pontja alapján
ISO 14001 szerinti minőségirányítási rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független
szervezet által kiállított tanúsítványát. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más
tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn
belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási
intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
A M.3 pontban foglalt a követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a
gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a
közös ajánlattevők egyike megfelel.
A minősített ajánlattevőkre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: M.1-M.3.
Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21-22.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 5 évben (60 hónapban
befejezett, de legfeljebb 96 hónapban megkezdett) az előírásoknak és szerződésnek megfelelően
teljesített és befejezett (sikeres műszaki átadás átvétellel lezárt) alábbi referenciákkal:
M.1.1. legalább 1 db valamennyi alapszakágra (építészet, elektromos és épületgépészeti munkák)
kiterjedő, legalább bruttó 2100 m2 alapterületű épület magasépítési (építés és/vagy felújítás és/vagy
átalakítás/vagy bővítés) munkái, amely liftberendezés beépítését is tartalmazta;
M.1.2. legalább 1 db sport célú létesítményben és/vagy épületben, legalább 800 m2 sportpadló/
sportparketta kivitelezése
M.1.3. legalább 1 db közhasználatú épületen megvalósult, legalább 1800 m2 tetőszigetelés
kivitelezése;
M.1.4. legalább 1 db, legalább 2400 m2 felületképzési munkálatokat tartalmazó épület építése/
felújítása/átalakítása/bővítése;
A referenciák között az átfedés megengedett, egy referenciával több referencia követelménynek való
megfelelés is teljesíthető.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberekkel:
M.2.1. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 2. pontja
szerinti MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember;
M.2.2 legalább1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 3. pontja
szerinti MV-ÉG vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember;
M.2.3. legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 5. pontja
szerinti MV-ÉV vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember;
M.2.4. legalább 1 fő munkavédelemért felelős középfokú munkavédelmi végzettségű szakember, aki
a jogosultság megszerzésétől számított legalább 36 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkezik az
építőipari munkavédelmi koordináció területen
1 szakember csak egy követelménynek való megfelelést igazolhat.
M.3. Alkalmat az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az MSZ EN ISO 14001
környezetközpontú irányítási rendszer szabvány előírásainak megfelelő tanúsítvánnyal
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattevő 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32.§ (3) bekezdése szerint jogosult számlák benyújtására.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján, a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül
számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75 millió forint előleg
igénybe vételének lehetőségét biztosítja. A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (2) bekezdése szerint történik.
Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétől eltérően ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint teljesíti az
ellenszolgáltatást, a 32/B. § alkalmazandó
Kötbérek: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint.
Késedelmi kötbér: 0,5% / nap/ max 60 nap
Tartalékkeret: nincs.
Jótállási, Teljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj 5 - 5 %-a a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes információk a szerződéstervezetben találhatóak
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: KözbeszGuru Kft. 1054 Budapest,
Aulich utca 7. 2. em
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a
Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A hirdetményben szereplő karakterkorlátozásra tekintettel a további információk részletesen a
közbeszerzési dokumentumokban (II. fejezet) találhatóak.
2. A közbeszerzési dokumentumok a KBA rendszerében érhetők el (http://kba.kozbeszerzes.hu/).
Kérjük, folyamatosan ellenőrizze az elérhető dokumentumokat, mert minden változás, kiegészítő
tájékoztatás is itt érhető el, amellett, hogy az érdeklődő gazdasági szereplők (akik ezt jelezték,
és ajánlatkérő tudomással bír) részére közvetlenül elektronikusan is megküldi, azonban
ajánlatkérő nem vállal felelősséget a rendszerben található dokumentumok olvasásáért, az
ajánlattétellel összefüggő információk megismeréséért. A közbeszerzési dokumentumok átvételének
visszaigazolása című dokumentum szintén a KBA rendszerében érhető el. Kérjük a kitöltött és aláírt
visszaigazolást visszajuttatni az ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu e-mail címre vagy +3617002060
fax számra!
Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki a közbeszerzési
dokumentumokat eléri és az érdeklődését írásban jelzi (e-mailben, vagy faxon visszajuttatja a
kitöltött és aláírt visszaigazolást az ajánlatkérő részére) vagy amely gazdasági szereplő kiegészítő
tájékoztatást kér.

A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az
ajánlattételi határidő lejártáig!
4.A Kbt. 35. § alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés
teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.
5.Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke:
10.000.000 (tízmillió),- Ft. Az ajánlati biztosítékot Ajánlatkérő UniCredit Bank Zrt-nél vezetett
(a)10900028-00000002-39950075 számú számlájára kell teljesíteni. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1)
bekezdése alapján előírja, hogy a fenti összegű ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlati kötöttség
beálltáig (azaz az ajánlattételi határidőig) kell rendelkezésre bocsátani. A biztosíték az ajánlattevő
választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő
befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejáratáig kell rendelkezésre állnia.
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 35. § (5) bekezdése, a Kbt. 47. § (2)
bekezdése, és a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlattevőnek igazolnia kell az ajánlatban
(Kbt. 54. § (1) bekezdés), pl. átutalási igazolással, pénzügyi intézmény által kiállított bankgarancia
nyilatkozattal, stb..
Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján előírja az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban a
garanciavállaló/kezességvállalásról szóló nyilatkozat/dokumentum eredeti példányban történő
benyújtását.
6. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban valamennyi dokumentum benyújtható egyszerű
másolatban is, kivéve a Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatot, valamint adott esetben az ajánlati
biztosítékkal kapcsolatban előírt dokumentumokat.
További információk a felhívás VI.4.3) pontban
A Kbt. 148. § szerint
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint
7. A Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdéseire vonatkozó információk (feltételes közbeszerzés). Ajánlatkérő hivatkozással a Kbt. 135. § (12) bekezdésére - előírja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményessé
nyilvánítása esetén is csak akkor lép hatályba a szerződés, amennyiben Ajánlatkérő támogatási
igényére vonatkozóan pozitív elbírálást kap és rendelkezik a nyertes ajánlattevő ajánlati ára szerinti
fedezet összeggel.
8. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
9. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés
a) és b) pontjaira vonatkozóan. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten és
egyértelműen meg kell tenni.

10. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) ajánlatához csatolnia kell az alábbiakat (bővebben a
közbeszerzési dokumentumokban):
- felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bekezdése szerinti információkkal;
- ajánlati adatlap;
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat és dokumentumok, adott esetben az erőforrást nyújtó
szervezet Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozata a Kbt. 67. § (3)-ra figyelemmel;
- 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és adott
esetben a fenti § szerinti dokumentumok;
- a Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozat;
- egyéb nyilatkozatok;
- nyilatkozat közös ajánlattevőkről, képviselő ajánlattevő megjelölése;
- árazott költségvetés;
- szakmai ajánlat;
- aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok)
- kitöltött EEKD
11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az
alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében a KD
szerinti aláírási címpéldányokat.
12. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Fordítás elfogadása a KD szerint.
13. Ajánlatkérő az alábbiakban megadott helyen és időpontban szerint helyszíni bejárást tart (további
részletek a közbeszerzési dokumentumokban): helye Bp. 18. ker. Thököly út 5. időpontja: 2018.
április 24. 10:00 óra
14. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
15. A jelen felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 60 nap
16. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk.
szabályai irányadóak.
17. Az I.3) pontban szereplő telefonszám esetén a hívás díja bruttó 458 Ft/perc.
18. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Dr. Costin Glad Gabriel,
00277 /
19. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
20. Kbt. 29.§. (1) bek alapján Ak tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárást a PLER Kézilabdasport
Kft. nevében folytatja le.
21. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 0-10
22. Kbt. 77. § (1) bek alapján a legkedvezőbb szint a 3.sz értékelési részszempont esetén 5
munkavállaló.
23. A beszerzés tárgyának (Sportcsarnok felújítása) jellege és a szerződéshez kapcsolódó
körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A közbeszerzés
tárgyát (építési beruházás),egy teljesítési helyet tekintve mind gazdasági, műszaki és minőségi,
továbbá a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat figyelembe véve sem lehet
részekre bontani.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (5817/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK08319
Postai cím: Podmaniczky utca 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pásztélyi Zsolt ügyvezető
Telefon: +36 18810191
E-mail: titkarsag@vasuteu.hu
Fax: +36 18810192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasuteu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vasuteu.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.ptsys.hu/kozbeszerzesi-dokumentumok.html (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK08319
Postai cím: Podmaniczky u. 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Czerván Erika kontrolling és minőségirányítási vezető
Telefon: +36 18810198
E-mail: czervane@vasuteu.hu
Fax: +36 18810192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasuteu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vasuteu.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK08319
Postai cím: Podmaniczky u. 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1062
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Czerván Erika kontrolling és minőségirányítási vezető
Telefon: +36 18810198
E-mail: czervane@vasuteu.hu
Fax: +36 18810192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasuteu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vasuteu.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: (PTS-194) SAP gazdasági rendszer követése, támogatása, továbbfejlesztése
Hivatkozási szám: PTS-194
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
vállalkozási szerződés, amelynek tárgya SAP gazdasági rendszer követése, támogatása, továbbfejlesztése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: (PTS-194) SAP gazdasági rendszer követése, támogatása, továbbfejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72260000-5

További tárgyak:

72261000-2
72267100-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság Központja, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A dokumentációban specifikált SAP gazdasági rendszer követése, támogatása, továbbfejlesztése.
jelenlegi állapot:
• az alkalmazott rendszer: SAP ERP6.0 EHP6.0 licenc csomag
• használt modulok: FI, FI-FM, FI-AA, CO, MM, SD, MM/ÉLM, MM/Gyógyszertár, BI
• rendelkezésre álló SAP licencek: 1 db fejlesztői, 10 db professzionális, 43 db korlátozott professzionális, 30
db speciális (alkalmazotti))
• használt licencek száma: 78+1 (fejlesztői) db
a szolgáltatás igényelt mennyisége:
• továbbfejlesztés: a műszaki leírásban részletezett fejlesztések az ERP rendszerben, az élelmezési
modulban és a BI modulban
• a jelenlegi rendszer és a továbbfejlesztés követése és támogatása
Az ajánlatkérő a megkötendő szerződés teljesítésének ideje alatt a meglévő licencek számát legfeljebb
10%-kal bővítheti (az ajánlati árat a jelenleg meglévő licencek száma alapján kell megadni, a nyertes
ajánlattevőnek garanciát kell vállalnia arra, hogy a szerződés tartama alatt esetleges licenc bővítés esetén
az új licencekre vonatkozó support ára nem lehet magasabb az ajánlatban megjelölt ár arányos részénél).
A szerződés tárgyát képező szolgáltatások részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/08/25 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen

Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban foglalt licenc szám bővülés esetén a felek a szerződés
módosításával érvényesítik az opciót.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A megrendelni kívánt szolgáltatások minőségét és nyújtásuk jellemzőit az ajánlatkérő részletesen
meghatározta, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
2.) Az ajánlatkérő az ár értékelési szempont körében a nettó havi díj összegét értékeli.
3.) További információk a dokumentációban.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők mindegyikének külön-külön) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján be kell nyújtani a kizáró okok igazolására az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §
(1) bekezdés és 2-7. § szerint.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, a kizáró okok alá nem
tartozás igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő ennek során benyújtani.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró
okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjának alapján az ajánlatkérőnek az
eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Ajánlattevőnek a Rendelet 8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.
§ (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alá.
A Rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók,
ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy
megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a Rendelet VI. Fejezetének megfelelően ellenőrzi.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság
előtt. Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján az ajánlatban be kell nyújtania a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás
lehetőségére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel
esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön) a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján
be kell nyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Ajánlatkérő nem kéri az egységes
európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását a
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények előzetes igazolására. Ha az előírt alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az
ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatát.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat ennek során kell
benyújtani.

P1. a Rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont szerint a felhívás feladásának napját (lásd az ajánlati
felhívás VI.5) pontjában) megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a
közbeszerzés tárgyából (SAP gazdasági rendszer követéséből és/vagy támogatásából és/vagy
fejlesztéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat,
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak
Ha az ajánlattevő a számviteli beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a
Rendelet 19. § (3) bekezdése alapján az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást
kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései megfelelően
alkalmazandók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati
felhívás feladásának napját (lásd az ajánlati felhívás VI.5) pontjában) megelőző utolsó 3,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen rendelkezik a közbeszerzés tárgyából (SAP
gazdasági rendszer követéséből és/vagy támogatásából és/vagy fejlesztéséből) származó általános forgalmi adó nélkül számított - összesen legalább 75 000 000 HUF árbevétellel
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek a P1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel
esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön) a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján be
kell nyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Ajánlatkérő nem kéri az egységes európai
közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását a műszaki,
illetve szakmai alkalmassági követelmények előzetes igazolására. Ha az előírt alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az
ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatát.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat ennek során kell
benyújtani.
M1. a Rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont szerint ajánlattevő ismertesse az ajánlati felhívás
feladásának napjától (lásd az ajánlati felhívás VI.5) pontjában) visszaszámított 3 év legjelentősebb
szolgáltatásait; a referenciákat a Rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltak szerint kell
igazolni; az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,
• a szerződés tárgya,
• a teljesítés (közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén a saját teljesítés) mennyisége, közös
ajánlattevőként történt teljesítés esetén a saját teljesítés %-os aránya olyan részletességgel, hogy
abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen,
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal; amennyiben az
ajánlattevő olyan időszak alatt teljesített szolgáltatást mutat be referenciaként, amely a vizsgált
időszakon (az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három éven)
bármely irányban túlnyúlik, az ajánlatkérő csak a vizsgált időszak során teljesített szolgáltatást veszi
figyelembe, ennek megfelelően a referenciaigazoláson vagy -nyilatkozaton a vizsgált időszakra
vonatkozó adatokat egyértelműen fel kell tüntetni),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e;
az igazolást egyszerű másolatban, a nyilatkozatot cégszerűen aláírva kell benyújtani;
M2. a Rendelet 21. § (3) bekezdés c) pont szerint csatolja az általa működtetett minőségbiztosítási
rendszer érvényes tanúsítványát, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt vagy a minőségbiztosítás érdekében
megtett lépéseit igazoló érvényes dokumentumokat egyszerű másolatban

A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdései megfelelően
alkalmazandók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a
felhívás feladásának napjától (lásd az ajánlati felhívás VI.5) pontjában) visszaszámított 6 éven
belül megkezdett és a felhívás feladásának napjától (lásd az ajánlati felhívás VI.5) pontjában)
visszaszámított 3 éven belül befejezett, összességében legalább 1 db, SAP ERP rendszer
támogatására vonatkozó, a felhívás feladásának napjától (lásd az ajánlati felhívás VI.5) pontjában)
visszaszámított 3 évben legalább 2 évig folyamatosan végzett, összesen legalább 59 licencet
magában foglaló rendszeren végzett szolgáltatásra vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített referenciával
M2. alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik informatikai rendszer karbantartására vagy
támogatására kiterjedő, az ajánlattételi határidő lejártának napján érvényes ISO 9001 vagy azzal
egyenértékű minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében
megtett, előbbiekkel egyenértékű intézkedéseket igazoló dokumentumokkal
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek az M1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek. Közös ajánlattétel esetén a
Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében elegendő, ha egy közös ajánlattevő megfelel az M2. pontban
foglalt alkalmassági követelménynek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF
Ajánlatkérő az általa a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint igazolt teljesítés alapján, átutalással, a nyertes
ajánlattevő által kiállított számla ellenében utólag fizeti meg annak ellenértékét a Kbt. 135. § (5)-(6)
bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla
kiállítását követő 30 napon belül a nyertes ajánlattevő számlájára történő átutalással. A nyertes ajánlattevő a
számlán köteles feltüntetni az eljárás azonosító számát (PTS-194).
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, késedelmi kamat, részletesen lásd a
dokumentációban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 9:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 9:00 (óó:pp) Hely: Vasútegészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft. 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109. VI. emeleti tárgyalója
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2022. I-II. negyedév
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elektronikusan bocsátja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők rendelkezésére, amelyek
letölthetők a www.ptsys.hu weboldalról, a „Közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, az ott
elvégzendő regisztrációt követően.
2. Az ajánlati felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
3. Az eljárásban való részvételt az ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
4. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján rögzíti, hogy a szerződés teljesítése érdekében
nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
5. A nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatáson felül semmiféle címen
többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések
nem szolgálhatnak alapot az ellenszolgáltatás megemelésére.
6. A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat csatolni kell eredeti aláírással ellátott formában.
Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy a kisés középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e. A Kbt. 66. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatnak

cégszerűen aláírt felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen az ajánlattevőnek a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti valamennyi információt fel kell tüntetnie.
7. Az eljárás lefolytatásában közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve:
Pap László, lajstromszáma: 00265
8. Az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmények az alábbi esetekben szigorúbbak a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel követelményeinél: III.1.2) P1. és III.1.3)
M1., M2.
9. Az ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
10. Az ajánlatok értékelése során ajánlatkérő a szolgáltatás nettó havi díjának összegét hasonlítja
össze. A nettó havi díj meghatározásának pontos módját a dokumentáció tartalmazza.
11. Az ajánlatban szakmai ajánlatot kell benyújtani a dokumentációban megadott műszaki leírásban
előírt követelményeknek megfelelően. Az egyes követelményekben megfogalmazottakra az
ajánlattevőnek a választ olyan részletességgel kell megadni, a megajánlott műszaki tartalmat olyan
részletességgel kell bemutatni, hogy abból a követelményeknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható legyen. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szakmai ajánlat a Kbt. 71. § (8) bekezdés
b) pontja alapján hiánypótlás keretében nem módosítható.
12. Az ajánlatkérő részajánlat tételét nem biztosítja tekintettel arra, hogy egy egységes gazdasági
informatikai rendszer vonatkozásában kíván igénybe venni annak követésére, támogatására,
továbbfejlesztésére vonatkozó szolgáltatást. Több nyertes ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás
esetén sérülnének az ajánlatkérő egységes minőséghez fűződő érdekei, továbbá a résznyertes
ajánlattevők közötti együttműködés kötelezettsége veszélyeztetné a hibás teljesítés felelősének
egyértelmű beazonosítását.
13. További információk a dokumentációban találhatók.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (6305/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK08394
Postai cím: Óváros tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36-88/549-176
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.veszpremkozbeszerzes.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.veszpremkozbeszerzes.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://veszpremkozbeszerzes.hu/edocman-categories-list-2018/18007
(URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda
Közbeszerzési Csoport
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Óváros tér 9. III. em. 312. szoba
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Harsányi István FAKSZ 00055.
Telefon: +36 88549176
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.veszpremkozbeszerzes.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.veszpremkozbeszerzes.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001 azonosító számú, „Északi iparterület közlekedésfejlesztése”
elnevezésű projekt keretében a „Kelet-nyugati közlekedési főtengely - I. szakasz (Pápai út - Kistó utca
közötti
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001 azonosító számú, „Északi iparterület közlekedésfejlesztése” elnevezésű
projekt keretében a „Kelet-nyugati közlekedési főtengely - I. szakasz (Pápai út - Kistó utca közötti szakasz)
kialakítása”, kivitelezési munkái
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok

valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001 azonosító számú, „Északi iparterület közlekedésfejlesztése”
elnevezésű projekt keretében a „Kelet-nyugati közlekedési főtengely - I. szakasz (Pápai út - Kistó utca
közötti
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Északi Iparterület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A K-Ny-i út jelenleg a kivitelezendő szakaszának 0+000 km szelvénye, a Pápai úti körforgalom közepén
van, de a Pápai útnál a körforgalom a Pápai úti beruházás része, ezért a szelvényezés ugyan a körforgalom
közepén kezdődik, de maga a K-Ny-i út, mint beruházás a 0+054km szelvénynél kezdődik.
A kivitelezendő szakasz vége a Kistó utca szélénél, az 1+015,48 km szelvénynél van.
A megépítendő szakasz hossza 961,48 m.
A kivitelezést a forgalom folyamatos fenntartása mellett kell végezni, biztosítva az út melletti vállalatok
szabad közlekedését.
További műszaki paraméterek:
Útépítés:
Aszfaltburkolat bontás 1152 m3
Kerítésbontás 208 m
Szegélyépítés összesen 6607 fm
Aszfalt alapréteg 446 m3
Aszfalt kötőréteg 515 m3
Aszfalt kopóréteg 445 m3
Beton burkolat 54 m3
Természetes kockakő burkolat 203 m2
Térkő burkolat 2179 m2
Különleges burkolat vakok és gyengén látók részére 44 m2
Aszfalt burkolat festés 441 m2
Burkolati jelek festése 465 m2
Útépítés közlekedési felügyelet előtt (B ütem)
Szegélyépítés összesen 603 fm
Aszfalt alapréteg 100 m3
Aszfalt kötőréteg 100 m3
Aszfalt kopóréteg 80 m3
Térkő burkolat 376 m2
Burkolati jelek festése 35 m2
Csapadékcsatorna:
Épül: 644,5 m DN1400 mm Hobas csapadékcsatorna
211,8 m DN1200 mm Hobas csapadékcsatorna
230,0 m DN600 mm beton csapadékcsatorna
552,6 m DN500 mm beton csapadékcsatorna
337,7 m DN300 mm KG-PVC víznyelő bekötés
(Összesen 1976,6 m csapadékcsatorna 300-1400 mm átmérők között)
50 db beton tisztító akna
51 db Ø50 cm belméretű víznyelő akna
Iszap-, és olajfogó műtárgy:
1 db Hauraton SKGBP NG 350 típusú iszap-, és olajfogó
8,0 m DN800 mm beton csapadékcsatorna

3 db beton tisztító akna
Locsolóvíz ellátás:
Épül: 131,0 m D25 KPE bekötővezeték
27,0 m D50 KPE védőcső
1 db vízmérő akna
Víziközmű kiváltás:
„VK-5” jelű tervezett vízvezeték:
Épül összesen: 35,90 m D110 KPE SDR17 PE100 gerincvezeték
25,8 m D160 KPE védőcső
„VK-6” jelű tervezett vízvezeték:
Épül összesen: 34,00 m D110 KPE SDR17 PE100 gerincvezeték
21,2 m D160 KPE védőcső
1 db DN100 Földfeletti kitörés biztos tűzcsap
„VK-7” jelű tervezett vízvezeték:
Épül összesen: 104,50 m D200 KPE SDR17 PE100 gerincvezeték
26,7 m D315 KPE védőcső
„VK-7-1” jelű tervezett vízvezeték:
Épül összesen: 25,20 m D110 KPE SDR17 PE100 gerincvezeték
22,1 m D160 KPE védőcső
1 db DN100 Földfeletti kitörés biztos tűzcsap
„SZK-1” jelű tervezett szennyvízcsatorna:
Épül összesen: 221,70 m DN300 KG-PVC SN4 szennyvízcsatorna
5 db 1,0 m átmérőjű előre gyártott beton tisztítóakna
„SZK-2” jelű tervezett szennyvízcsatorna:
Épül összesen: 60,70 m DN300 KG-PVC SN4 szennyvízcsatorna
Közvilágítás létesítés:
Tervezett közvilágítási földkábel:
- Típusa: NAYY-J 4x25 mm2, 0,6/1 kV alumínium vezetőjű, műanyag
szigetelésű földkábel, teljes hosszában D63 műanyag védőcsőben vezetve
- Nyomvonalhossza: 1300 m
- Kábelhossz: 1550 m
Elektromos kiváltás:
Bontandó:
- Középfeszültségű légvezeték: 471 m
- Kisfeszültségű légvezeték: 107 m
Építendő:
- Középfeszültségű földkábel: 510 m
- Kisfeszültségű földkábel: 126 m
Érintésvédelem:
- 20 kV-on védőföldelés
- 0,4 kV-on nullázás
Gázkiváltás/védelembe helyezés:
Szabályzó állomás rekonstrukciója.
Meglévő D200a Pü= 6,0 bar gázvezeték áthelyezését és burokcsöves védelmét kell végrehajtani.
Burokcső elhelyezése.
Nyomásadatok: Tervezési nyomás: 6 bar
Szilárdsági próbanyomás: 9 bar
Gázelosztó vezeték mindösszesen: 59 m
Elbontandó vezeték hosszak:
0+191,45 km útszelvényben D50a leágazás
- D50 aknás zárószerelvény 1 db.
- D50a szigetelt cső 2 m.
0+412,24 km útszelvényben körforgalmi kiváltás
- D200a gázvezeték 45 m.
Távközlés (Invitel):
Légkábel hálózat kiváltása, alépítmény hálózat kiváltása
A tervezett új alépítmény UNI110-32,20
Védelem: KG-PVC125-8,00
vb. védelem 11,00 m
Új kábelépítés 35,00 m

BN1 szekrény 2 db
6,5 m oszlop 2 db
ef jelű gyám 2 db
huzalkötél merevítés 1 db
BILU3 búra 3 db
Légkábel építés 122,00 m
Zöldfelületrendezés:
A ütem:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában
résztvevő a felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2/1. pontjában bemutatott
szakember az alkalmassági követel 10
2 Jótállás időtartama, a kötelező 48 hónapon felüli vállalás (minimum 0 hónap, maximum
48hónap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 450
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001
II.2.14) További információ:
Részajánlat kizárás oka: Biztosítása ellentétes a gazdasági ésszerűséggel, teljesítés nem osztható, építés.
Feladatok volumenére, folyamatok egymásra épülésére,folyamatos,zavartalan munkavégzésre tekintettel
ésszerűtlen lenne a biztosítása. Az építéssel műszakilag összekapcsoló,munkálatok térbeli,időbeni
organizációja nem teszi lehetővé a részajánlattételt.
A projekt összefüggő létesítmény, melyne
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó,és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód a Kbt. és a 321/2015.(X.30.)Korm. rend. 1-8. § és 10.§ továbbá 12.-16.§ alapján:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bek-ben, valamint a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 1.-4. §-aiban
foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal, Kbt. 69.
§ (4) bekezdése szerinti felhívás esetén magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k)nek, valamint
adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában
a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 8. §-ában,nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és
adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a
321/2015.(X. 30.)Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint,figyelemmel a Korm. rendelet 6. § és
12-16. §-aiban foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
Kbt.67.§ (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozata arról,hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§(1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.Kizáró okokat a dokumentáció részletezi.
-Gazdasági szereplő(GSZ) alkalmatlan,ha nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.)
szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.Nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetében GSZ alkalmatlan,ha nem szerepel a letelepedése szerinti
ország nyilvántartásában, vagy letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy
szervezeti,kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Étv.39.§-a többek között előírja:
(1)Az építőipari kivitelezési tevékenység az építési beruházás megvalósítása keretében végzett
építési tevékenységek összessége.
(3)Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban:
vállalkozó kivitelezői tevékenység) kíván folytatni, annak rendelkezni kell a kormányrendeletben
meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek
bejelenteni.
(7)A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak
névjegyzékét,és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről
szóló törvény szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot. A
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara határozata ellen a fellebbezés kizárt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:Előzetes igazolás:
Kbt.67.§(1)bek. alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan
egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtása szükséges.321/2015.
(X.30.)Korm.rend.2.§(5)bek. alapján előzetes igazolásra AK elfogadja gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát,nem kéri az EEKD IV. részében részletes adatok megadását.
Kbt.65.§(1)bek. c)pontja szerint,322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. alapján az építőipari
kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az Étv.
szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.Nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges
szerepelniük,vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti,kamarai tagsággal kell rendelkezniük, nekik a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást(kivonatot) vagy egyéb igazolást,
vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A fenti nyilvántartásban szereplés tényét -amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás
kivonatának,nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés
tényét igazoló dokumentum benyújtásával
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
x A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód: A Kbt. 67. §
(1) bekezdés alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan csak egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtása szükséges mind az ajánlattevők, mind a részükre
adott esetben kapacitást nyújtó szervezetek tekintetében. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. §
(5) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő
részletes információk megadását.
Igazolás a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívás esetén:

M.1: Ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven (96
hónapon) belül esik és maximum 11 éven belül megkezdett, de befejezett, sikeres műszaki átadásátvétellel lezárt, az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározottaknak megfelelő építési
munkáit /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) a)/
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződés tárgya szerinti építési
beruházásai (amelyből megállapítható az alkalmasság minimumkövetelménye körében előírt
kritérium), a végzett munka mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja- év/hó/nap
megjelöléssel) és helye, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy
neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Figyelem! A követelményt a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti esetben, ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó
referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az
egyes Ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást
vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő részéről az ismertetett építési
beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó
Ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A 321/2015. (X.30.) Kormány rendelet 21. § (2a) bekezdése értelmében ajánlatkérő a vizsgált nyolc
éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett építési beruházásokat
veszi figyelembe. Továbbá Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormány rendelet 21/A. § előírása
értelmében köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény a
szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2. Mutassa be azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember által aláírt,
szakmai tapasztalatot, gyakorlati időt bemutató szakmai önéletrajz és a végzettséget/képzettséget
igazoló okirat egyszerű másolatának csatolásával, vagy adott esetben az FMV névjegyzéki
jogosultság igazolásával (bejegyző határozat vagy regisztrációs szám) (321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (2) b).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven (96 hónapon) belül esik és maximum 11 éven
belül megkezdett (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző hó/napjáig terjedő
időszakot vizsgálva) az ajánlattevő nem rendelkezik , a közbeszerzés tárgya szerinti (útépítés
és vagy útfelújítás) szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult korábbi
teljesítés(ek)el, mely korábbi teljesítés(ek) magukban foglalták legalább az alábbiakat:,
- legalább 720 fm szilárd burkolatú útépítést és/vagy útfelújítást,
- legalább 1000 fm csapadékcsatorna építést, legalább 225 mm átmérővel,
- közvilágítás építés kivitelezést, legalább 500 fm földkábel beépítésével.
Az előírt alkalmassági követelményeket ajánlattevő legfeljebb 5 db szerződésből teljesítheti.
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek
befejezési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven (96 hónapon) belül esik és
maximum 11 éven belül megkezdett. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi építési beruházás
osztható, úgy az M1. alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra
kerülő megosztott rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra (eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 96 hónap). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő
megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alkalmassági követelmények keretében előírt egyéb
feltételeknek is.
Az egyenértékűség szempontjából ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (1)-(2) bek.
alapul vételével jár el.
M.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe:
M.2.1. legalább 1 fő útépítési szakembert. aki rendelkezik a felelős műszaki vezetői pozíció
betöltésére előírt 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 3. rész 2. pont „MVKÉ” kategóriára vonatkozó vagy azzal egyenértékű kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges
jogszabályi feltételekkel.
M.2.2. legalább 1 fő vízgazdálkodási szakembert. aki rendelkezik a felelős műszaki vezetői pozíció
betöltésére előírt 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 3. rész 10. pont „MVVZ” kategóriára vonatkozó vagy azzal egyenértékű kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges
jogszabályi feltételekkel.
M.2.3. legalább 1 fő építményvillamossági szakembert. aki rendelkezik a felelős műszaki vezetői
pozíció betöltésére előírt 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 3. rész 31. pont

„MV-VI” kategóriára vonatkozó vagy azzal egyenértékű kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges
jogszabályi feltételekkel.
(Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja, vagy
cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít. Amennyiben a bemutatott
szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel
esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak
minősül, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az a) pont kapcsán bemutatott szakember tekintetében az
FMV névjegyzéki jogosultság igazolását (bejegyző határozat csatolását vagy regisztrációs szám
megadását) is elfogadja ajánlatkérő a minimumkövetelmény igazolásaként.
Amennyiben a bemutatott szakember kapcsán a jogosultság az ajánlattétel időszakában nem áll
fenn, nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles igazolni a névjegyzékben
szereplés tényét. A bemutatott szakembereknek rendelkezésre álló nyilatkozat is csatolnia kell az
ajánlatban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő a „TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001.” támogatásból biztosítja.
A támogatás mértéke: 100,000000 %, a finanszírozás formája: utófinanszírozás.
5.1 Vállalkozó 1 db előlegszámla, 5 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a Megrendelő
műszaki ellenőre által igazolt műszaki teljesítés és Megrendelő műszaki teljesítés igazolásai alapján.
Vállalkozó számláját Megrendelő 30 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdései és a PTK 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.
A projekt finanszírozásának módja utófinanszírozás.
Vállalkozó számláinak kötelező tartalmi elemei:
„Projekt azonosító száma: TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001”
„TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés”
„Északi iparterület közlekedésfejlestése” elnevezésű projekt keretében „Kelet-nyugati közlekedési főtengely I. szakasz (Pápai út - Kistó
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. III.
emelet 312. iroda
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában
a Kbt. 68. § szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti
személyek lehetnek jelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre bocsátása: A Kbt. 39. § (1) bekezdésének
megfelelően a közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) korlátlanul és teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhető a http://veszpremkozbeszerzes.hu oldalon az
eljárást megindító felhívás közzétételének időpontjától [Kbt. 57. § (1) bekezdés]. A Kbt. 57. § (2)
bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat (dokumentáció)
ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak
elektronikus úton el kell érnie (le kell töltenie), az ajánlattételi határidő lejártáig, melyet ajánlattevő
(közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó
köteles cégszerűen aláírt, teljes körűen kitöltött regisztrációs lap ajánlatkérő részére a +3688549380
fax számon vagy e-mailen a kozbeszerzes@gov.veszprem.hu e-mail címre történő megküldésével
igazolni.
2.Ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t,melynek teljesítéséhez ajánlattevő
(AT) alvállalkozót kíván igénybe venni,és e részek tekintetében igénybe venni kívánt,ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat(Kbt. 66. § (6)). Nemleges tartalom esetén is szükséges
benyújtani.
3.Ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása
esetében újabb hiánypótlás elrendelésére van mód.
4.Értékelés során adható pontszám alsó, felső határa: 0-10. Értékelési módszer:

A 1. értékelési szempont esetében: Az ajánlatok értékelése a pontozás módszerével történik az
alábbiak szerint:
1. A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában résztvevő a
felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2/1. pontjában bemutatott szakember az
alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata értékelési szempont esetében:
Akinek legalább MV-KÉ jogosultsághoz szükséges tapasztalata van, úgy az adott szakember többlet
szakmai tapasztalata kerül értékelésre.
Ajánlatkérő a plusz tapasztalati hónapok számát értékeli. Amennyiben ajánlattevő nem határoz meg
többlettapasztalatot, azaz 0 hónapot ajánl meg, akkor 0 pontot kap.
Ezen részszempont esetében Ajánlatkérő azt értékeli, hogy a bemutatott szakemberek a
minimálisan elvárt MV-KÉ jogosultsághoz szükséges időtartamú tapasztalaton felül, hány hónap
tapasztalatot tudnak bemutatni.
A pontszám az egyenes arányosítás módszerével kerül kiszámításra a szakember megajánlott
hónapjainak számának összesítésével. Ajánlatkérő minimális megajánlása 0 hónap, míg a maximális
megajánlás 36 hónap. A 36 fölötti megajánlások is a maximum 10 pontot kapják. Kizárólag egész
hónap ajánlható csak meg. Az értékelésnél ajánlatkérő, akkor is a 36 hónapot veszi figyelembe
amennyiben ajánlattevő ennél több hónapot ajánl meg.
A 1. számú részszempont vonatkozásában csatolni kell egy nyilatkozatot melyben a szakember
és a szakmai tapasztalata bemutatásra kerül, továbbá csatolandó a szakember saját kezűleg aláírt
önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata, amely tartalmazza a 1. számú részszempontban
megjelölt szakmai tapasztalatot is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 1. számú részszempont a szakmai ajánlat
részét képezi, ezért az hiánypótlás keretében Kbt. 71.§ (9) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
javítható vagy módosítható. Ajánlatkérő a bemutatott szakemberek közül a legtöbb hónappal bíró
szakembert veszi figyelembe az értékelése során. Ajánlatkérő a párhuzamos időtartamban végzett
szakmai tapasztalatok vonatkozásában csak az egyiket veszi figyelembe. Amennyiben Ajánlattevő
több azonos szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert mutat be, akkor az értékeléskor irreleváns,
hogy melyiket veszi Ajánlatkérő figyelembe, hiszen a pontkiosztásnál mindegyik esetben ugyanaz a
pont kerülne meghatározásra. Az ajánlatban a sorrendiség alapján fogjuk figyelembe venni.
2. értékelési szempont esetében: Jótállás időtartama, a kötelező 48 hónapon felüli vállalás (minimum
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-ban
foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU

Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (6323/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK08394
Postai cím: Óváros tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Gyula polgármester
Telefon: +36 88549176
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.veszpremkozbeszerzes.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.veszpremkozbeszerzes.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://veszpremkozbeszerzes.hu/edocman-categories-list-2018/18008
(URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda
Közbeszerzési Csoport
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Óváros tér 9. III. em. 312. szoba
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Harsányi István FAKSZ 00055.
Telefon: +36 88549176
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.veszpremkozbeszerzes.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.veszpremkozbeszerzes.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 pályázat, Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer
fejlesztése, kivitelezés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 pályázat, Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése,
kivitelezés
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 pályázat, Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer
fejlesztése, kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Dózsaváros, Pápai út
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
12 Felvonulási létesítmények
Közúti hídprovizóriumok Közúti híd közúti forgalomra, 20 t terhelésre 110 m2
Meglévő közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása - szakfelügyelet előirányzat 30 db
Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással bérleti díj/hó 8 db
Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer
10,00 m2 alapterületig, bérleti díj/hó 4 db
Vonalas létesítmények földmunkát megelőző kitűzése 2313,1 m
Biztonsági védőkorlát készítése 1542 m
13 Dúcolás
Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes
pallózással, 0,8- 2,0 m árokszélesség között, zártsorú 10068 m2
Akna dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 10 m2 alapterületig 139 m2
14 Víztelenités
Nyíltvíztartásnál helyszínentartás, 0-500 liter/perc telj. szivattyúval 1160 ó
Nyíltvíztartásnál üzemelés , 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval 580 ó
21 Irtás , föld- és sziklamunka
Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály : IV. 32 m3
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely
konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig 4724 m3
Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyakhelyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi
erővel, kiegészitő kézi munkával, alapterület:10 m2-ig, 2,0 m mélységig 140 m3
Sziklalazítás légkalapáccsal kis felületen,
talajosztály: V. - Előirányzat! 3356 m3
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú
talajban, kézi erővel az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli
szelvényben 1554 m3
Talajcsere a lefektetett csatorna (felső ágyazati réteg) fölött 50 cm vastagságig 1132 m3
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,0 m szélességig v. építményen belül, építési
homokból 1837,8 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül,
sík felületen, kézi erővel
talajosztály: V-VI. 2263 m2
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% 2354,0 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen,
tömörségi fok: 95% 332 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85 % 1837,8
m3
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály : I-IV 1242,3 m3
Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt 1242,3 m3
53 Közmű csatornaépítés
Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel,
2,30 m hosszú előregyártott beton- vagy vasbetoncsövekből, belső csőátmérő: 50 cm SW Umwelttechnik V
50 VB 50/230/8,5 cm tokos vasbetoncső, gumigyűrűs 410,6 m

Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,30 m hosszú előregyártott beton- vagy
vasbetoncsövekből, belső csőátmérő: 40 cm SW Umwelttechnik V 40 VB 40/230/7,5 cm tokos vasbetoncső,
gumigyűrűs 846,2 m
Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül,
6,0 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 315 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső
315x9,2x6000 mm SN8, KGEM315/6M.SN8 1056,3 m
Beton aknamagasító elem elhelyezése,cementhabarcsos illesztéssel, 100 cm belső átmérővel, 70 cm
magasságig LEIER AGY 100/50/9 L+H aknagyűrű csaphornyos illesztéssel, hágcsóvassal 94 db
Beton aknamagasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel,
100 cm belső átmérővel, 70 cm magasság felett LEIER AGY 100/75/9 L+H aknagyűrű csaphornyos
illesztéssel, hágcsóvassal 30 db
Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem,
csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm LEIER ASZ
100/62,5/60 L+H akna-szűkítőelem 57 db
Beton akna-fenékelem elhelyezése,csaphornyos, habarcsos illesztéssel,
belső cső
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában
résztvevő a felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2/1. pontjában bemutatott
műszaki vezető az alkalmassági kö 10
2 Jótállás időtartama, a kötelező 48 hónapon felüli vállalás (minimum 0 hónap, maximum
48hónap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001
II.2.14) További információ:
Részajánlat kizárás oka: Biztosítása ellentétes a gazdasági ésszerűséggel, teljesítés nem osztható, építés.
Feladatok volumenére, folyamatok egymásra épülésére,folyamatos,zavartalan munkavégzésre tekintettel
ésszerűtlen lenne a biztosítása. Az építéssel műszakilag összekapcsoló,munkálatok térbeli,időbeni
organizációja nem teszi lehetővé a részajánlattételt
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó,és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód a Kbt. és a 321/2015.(X.30.)Korm. rend. alapján:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bek-ben, valamint a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 1.-4. §-aiban
foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal, Kbt. 69.
§ (4) bekezdése szerinti felhívás esetén magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k)nek, valamint
adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában
a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 8. §-ában,nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és
adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a
321/2015.(X. 30.)Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint,figyelemmel a Korm. rendelet 6. § és
12-16. §-aiban foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
Kbt.67.§ (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozata arról,hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§(1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.Kizáró okokat a dokumentáció részletezi.
-Gazdasági szereplő(GSZ) alkalmatlan,ha nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.)
szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.Nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetében GSZ alkalmatlan,ha nem szerepel a letelepedése szerinti
ország nyilvántartásában, vagy letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy
szervezeti,kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Étv.39.§-a többek között előírja:
(1)Az építőipari kivitelezési tevékenység az építési beruházás megvalósítása keretében végzett
építési tevékenységek összessége.
(3)Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban:
vállalkozó kivitelezői tevékenység) kíván folytatni, annak rendelkezni kell a kormányrendeletben
meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek
bejelenteni.
(7)A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak
névjegyzékét,és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről
szóló törvény szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot. A
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara határozata ellen a fellebbezés kizárt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:Előzetes igazolás:
Kbt.67.§(1)bek. alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan
egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtása szükséges.321/2015.
(X.30.)Korm.rend.2.§(5)bek. alapján előzetes igazolásra AK elfogadja gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát,nem kéri az EEKD IV. részében részletes adatok megadását.
Kbt.65.§(1)bek. c)pontja szerint,322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. alapján az építőipari
kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az Étv.
szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.Nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges
szerepelniük,vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti,kamarai tagsággal kell rendelkezniük, nekik a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást(kivonatot) vagy egyéb igazolást,
vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A fenti nyilvántartásban szereplés tényét -amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás
kivonatának,nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés
tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.
Ajánlatkérő
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
x A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód: A Kbt. 67. §
(1) bekezdés alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan csak egységes

európai közbeszerzési dokumentum benyújtása szükséges mind az ajánlattevők, mind a részükre
adott esetben kapacitást nyújtó szervezetek tekintetében. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. §
(5) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő
részletes információk megadását.
Igazolás a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívás esetén:
M/1: Ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven (96 hónapon)
belül esik és maximum 11 éven belül megkezdett, de befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel
lezárt, az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározottaknak megfelelő építési munkáit
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) a)
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződés tárgya szerinti építési
beruházásai (amelyből megállapítható az alkalmasság minimumkövetelménye körében előírt
kritérium), a végzett munka mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja- év/hó/nap
megjelöléssel) és helye, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy
neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Figyelem! A követelményt a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti esetben, ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó
referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az
egyes Ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást
vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő részéről az ismertetett építési
beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó
Ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A 321/2015. (X.30.) Kormány rendelet 21. § (2a) bekezdése értelmében ajánlatkérő a vizsgált nyolc
éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett építési beruházásokat
veszi figyelembe. Továbbá Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormány rendelet 21/A. § előírása
értelmében köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény a
szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2. Mutassa be azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember által aláírt,
szakmai tapasztalatot, gyakorlati időt bemutató szakmai önéletrajz és a végzettséget/képzettséget
igazoló okirat egyszerű másolatának csatolásával, vagy adott esetben az FMV névjegyzéki
jogosultság igazolásával (bejegyző határozat vagy regisztrációs szám) (321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (2) b).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): - M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven (96 hónapon) belül esik és maximum 11 éven
belül megkezdett (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző hó/napjáig terjedő
időszakot vizsgálva) az ajánlattevő nem rendelkezik , a közbeszerzés tárgya szerinti (csapadékcsatornaépítés) szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult korábbi
teljesítés(ek)el, mely korábbi teljesítés(ek) magukban foglalták legalább az alábbiakat:, legalább:
1000 fm DN300 -DN500 közötti átmérőjű csatorna építést.
Az előírt alkalmassági követelményeket ajánlattevő legfeljebb 4 db szerződésből teljesítheti.
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek
befejezési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven (96 hónapon) belül esik és
maximum 11 éven belül megkezdett. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi építési beruházás
osztható, úgy az M1. alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra
kerülő megosztott rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra (eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 96 hónap). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő
megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alkalmassági követelmények keretében előírt egyéb
feltételeknek is.
Az egyenértékűség szempontjából ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (1)-(2) bek.
alapul vételével jár el.
M/2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe:
M/2.1. legalább 1 fő vízgazdálkodási építésvezető szakembert. aki rendelkezik a felelős műszaki
vezetői pozíció betöltésére előírt 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 3. rész
10. pont MV-VZ kategóriára vonatkozó vagy azzal egyenértékű kamarai nyilvántartásba vételhez
szükséges jogszabályi feltételekkel.

(Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja, vagy
cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít. Amennyiben a bemutatott
szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel
esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak
minősül, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az a) pont kapcsán bemutatott szakember tekintetében az
FMV névjegyzéki jogosultság igazolását (bejegyző határozat csatolását vagy regisztrációs szám
megadását) is elfogadja ajánlatkérő a minimumkövetelmény igazolásaként.
Amennyiben a bemutatott szakember kapcsán a jogosultság az ajánlattétel időszakában nem áll
fenn, nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles igazolni a névjegyzékben
szereplés tényét. A bemutatott szakembereknek rendelkezésre álló nyilatkozat is csatolnia kell az
ajánlatban.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9) bek foglaltakra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő a „TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001.” támogatásból biztosítja.
A támogatás mértéke: 100,000000 %, a finanszírozás formája: utófinanszírozás.
Vállalkozó 1 db előlegszámla, 5 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a Megrendelő
műszaki ellenőre által igazolt műszaki teljesítés és Megrendelő műszaki teljesítés igazolásai alapján.
Vállalkozó számláját Megrendelő 30 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdései és a PTK 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.
A projekt finanszírozásának módja utófinanszírozás.
Vállalkozó számláinak kötelező tartalmi elemei:
„Projekt azonosító száma: TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001”
„TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 pályázat, Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése,
kivitelezés”
Az előlegszámla, a részszámlák és a végszámla kibocsátásának további feltételei:
Előlegszámla
Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bek
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. III.
emelet 312. iroda
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában
a Kbt. 68. § szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti
személyek lehetnek jelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre bocsátása: A Kbt. 39. § (1) bekezdésének
megfelelően a közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) korlátlanul és teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhető a http://veszpremkozbeszerzes.hu oldalon az
eljárást megindító felhívás közzétételének időpontjától [Kbt. 57. § (1) bekezdés]. A Kbt. 57. § (2)
bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat (dokumentáció)
ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak
elektronikus úton el kell érnie (le kell töltenie), az ajánlattételi határidő lejártáig, melyet ajánlattevő
(közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó
köteles cégszerűen aláírt, teljes körűen kitöltött regisztrációs lap ajánlatkérő részére a +3688549380
fax számon vagy e-mailen a kozbeszerzes@gov.veszprem.hu e-mail címre történő megküldésével
igazolni.
2.Ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t,melynek teljesítéséhez ajánlattevő
(AT) alvállalkozót kíván igénybe venni,és e részek tekintetében igénybe venni kívánt,ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat(Kbt. 66. § (6)) (nemleges tartalom esetén is)
3.Ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása
esetében újabb hiánypótlás elrendelésére van mód.
4.Értékelés során adható pontszám alsó, felső határa: 0-10. Értékelési módszer:

A 1. értékelési szempont esetében: Az ajánlatok értékelése az egyenes arányosítás módszerével
történik az alábbiak szerint:
1. A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában résztvevő a felhívás
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2/1. pontjában bemutatott műszaki vezető az
alkalmassági követelményen (36 hónap) felüli többlet szakmai tapasztalata értékelési szempont
(min. 0 hónap, max. 36 hónap) esetében:
Ajánlatkérő a plusz tapasztalati hónapok számát értékeli. Amennyiben ajánlattevő nem határoz meg
többlettapasztalatot, azaz 0 hónapot ajánl meg, akkor 0 pontot kap.
Ezen részszempont esetében Ajánlatkérő azt értékeli, hogy a bemutatott szakemberek a
minimálisan elvárt 36 hónapos tapasztalaton felül, hány hónap tapasztalatot tudnak bemutatni.
A pontszám az egyenes arányosítás módszerével kerül kiszámításra a szakember megajánlott
hónapjainak számának összesítésével. Ajánlatkérő minimális megajánlása 0 hónap, míg a maximális
megajánlás 36 hónap. A 36 fölötti megajánlások is a maximum 10 pontot kapják. Kizárólag egész
hónap ajánlható csak meg. Az értékelésnél ajánlatkérő, akkor is a 36 hónapot veszi figyelembe
amennyiben ajánlattevő ennél több hónapot ajánl meg.
A 1. számú részszempont vonatkozásában csatolni kell egy nyilatkozatot melyben a szakember
és a szakmai tapasztalata bemutatásra kerül, továbbá csatolandó a szakember saját kezűleg aláírt
önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata, amely tartalmazza a 1. számú részszempontban
megjelölt szakmai tapasztalatot is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 1. számú részszempont a szakmai ajánlat
részét képezi, ezért az hiánypótlás keretében Kbt. 71.§ (9) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
javítható vagy módosítható. Amennyiben ajánlatkérő több szakembert mutat be az alkalmassági
előírás teljesítésére, akkor köteles rögzíteni, hogy melyiket kívánja az értékelésbe bevonni,
amennyiben ennek nem tett eleget, akkor Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatban foglaltak szerint
legtöbb szakmai tapasztalattal bíró szakembert fogja az értékelés során figyelembe venni.
2. értékelési szempont esetében: Jótállás időtartama, a kötelező 48 hónapon felüli vállalás (minimum
0 hónap, maximum 48hónap): egyenes arányosítás alapján kerül a pontozás meghatározásra a
dokumentációban megadott képlet szerint. AK felhívja AT figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése
alapján a 2. értékelési részszempont esetében a 0 hónapot tekint az adott ajánlati elem minimális
szintjének, míg legfeljebb 48 hónap maximum jótá
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-ban
foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU

Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Belügyminisztérium (5498/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK15589
Postai cím: József Attila utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Judit főosztályvezető
Telefon: +36 14411112
E-mail: tkfo@bm.gov.hu
Fax: +36 19994846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs
és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)” elnevezésű projekt keretében VIZEK e-Vízikönyv rendszer kialakítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72262000-9

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és
Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)” elnevezésű projekt keretében VIZEK e-Vízikönyv rendszer kialakítása.
49.500 db, A2-es méretű, kézzel írott, kötött-fűzött vk-i oldal digitalizálása
2.400.000 A4-es méretű oldal digitalizálása és OCR technikával történő adatfelvételezése
4.200.000 metaadat rögzítése
1 db egységes vk-i adatbázis létrehozása
1 db elektronikus vk-i nyilvántartó alkalmazás fejlesztése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 383000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs
és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)” elnevezésű projekt keretében VIZEK e-Vízikönyv rendszer kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72262000-9

További tárgyak:

72230000-6
72212900-8
72212700-6
80000000-4
79999100-4
72313000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149
Budapest, Mogyoródi út 43., továbbá vállalkozási szerződés III. részének 9.2. pontjában megjelölt
helyszínek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Papíralapú vízikönyvek és kapcsolódó dokumentumok digitalizálása és adatbázisba rendezése, ezen
adatbázis kezelésére az e-Vízikönyv informatikai alkalmazás fejlesztése vállalkozási szerződés keretében.
Ajánlatkérő a vízilétesítményekkel, vízimunkákkal és vízhasználatokkal összefüggő vízgazdálkodási és
vízjogi engedélyezési dokumentumok elektronizálását tűzte ki célul. Jelenleg az engedélyek dokumentumai
papír alapon tárolódnak, így az adatok keresése, illetve összesített lekérdezések csak emberi erőforrás
bevonásával lehetséges.
A beszerzés során nyertes ajánlattevő feladata a meglévő, köziratnak minősülő, a 12 megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságon tárolt dokumentumok digitalizálása, a digitalizálást követően a
dokumentumok rendezése, egy egységes adatbázis létrehozása az engedélyek fontosabb adataiból,
továbbá a létrejövő adatbázis kezelésére elektronikus vízikönyvi nyilvántartás (továbbiakban: e-Vízikönyv),
alkalmazás fejlesztése, amely a vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő

jogokat és kötelezettségeket, jogi szempontból jelentős tényeket és adatokat is tartalmazza. Az alkalmazás
alapfunkcionalitásai az alábbiak:
a) rekord létrehozása
b) módosítás
c) törlés
d) deaktiválás
e) historikus megjelenítés
f) lekérdezés
A beszerzés főbb mennyiségi jellemzői az alábbiak:
1. 49.500 db, A2-es méretű, kézzel írott, kötött-fűzött vízikönyvi oldal digitalizálása
2. 2.400.000 A4-es méretű oldal (480 ifm) terjedelmű egyéb, köziratnak minősülő dokumentum digitalizálása
és OCR technikával (optikai karakterfelismerés, amellyel az analóg írás átalakítva digitális formába
könnyebben feldolgozhatóvá válik) történő adatfelvételezése
3. 4.200.000 metaadat (vizikönyvi adatokról rögzített adatok) rögzítése a fenti digitalizált állományokból
4. 1 db egységes vízikönyvi adatbázis létrehozása
5. 1 db elektronikus vízikönyvi nyilvántartó alkalmazás fejlesztése
Az egyes feladatok vonatkozó paramétereit a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza. A felsorolás nem teljes, az összes elvégzendő feladatot az egyéb közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
Jótállási kötelezettség: 12 hónap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M2.1. alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember ott
meghatározott releváns szakmai gyakorlata12 hónapon felüli időtartamának összege (max 60 hónap
vehető figyelembe) 8
2 3. Az M2.2. alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember ott meghatározott releváns
szakmai gyakorlata12 hónapon felüli időtartamának összege (max 60 hónap vehető figyelembe) 8
3 4. Az M2.3. alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember ott meghatározott releváns
szakmai gyakorlata12 hónapon felüli időtartamának összege (max 60 hónap vehető figyelembe) 8
4 5. Az M2.4. alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember ott meghatározott releváns
szakmai gyakorlata12 hónapon felüli időtartamának összege (max 60 hónap vehető figyelembe) 8
5 6. Az M2.5. alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember ott meghatározott releváns
szakmai gyakorlata12 hónapon felüli időtartamának összege (max 60 hónap vehető figyelembe) 8
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű,
„Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)” projekt
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 206 - 425501
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Z1080096 Rész száma: Elnevezés: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító
jelű, „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)” elnevezésű projekt
keretében VIZEK e-Vízikönyv rendszer kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PRIV-DAT Dokumentum Archiváló és Tároló Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Weiss Manfréd út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1211
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 12045701
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12045703
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hauszmann Alajos u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU

E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: EN-CO Software Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos sugárút 72. B. ép.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 383000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A közbeszerzési eljárás ajánlattevői:
1. EURO ONE Számítástechnikai Zrt. - 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52. / 10649297-2-44
2. PRIV-DAT Dokumentum Archiváló és Tároló Kft. - 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7. /
12376564-2-43,
Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Kft. - 1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 1. /
24724148-2-43,
EN-CO Software Kft. - 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 72. B. ép. / 14605017-2-06,
mint közös ajánlattevők
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés

az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Fons Sacer belső egyházi jogi személy (5519/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fons Sacer belső egyházi jogi személy
Nemzeti azonosítószám: AK17872
Postai cím: Margit krt. 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szili Károly Attila
Telefon: +36 13361689
E-mail: gazdasag@ferencesek.hu
Fax: +36 12125150
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ferencesek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ferencesek.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján a Szent Angéla Ferences Ált. Isk. és Gimn. meglévő épületei
átalakítására vonatkozó eng. és kiv. tervdokumentáció elkészítése és tervezői művezetés biztosítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71000000-8

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés alapján Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium fejlesztéséhez
kapcsolódóan a meglévő épületek átalakítására vonatkozó engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció
elkészítése és tervezői művezetés biztosítása a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Helyi
építészeti-műszaki tervtanácsa által elfogadott koncepció alapján.
• Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
• Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése
• Tervezői művezetés biztosítása
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi
dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 50000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján a Szent Angéla Ferences Ált. Isk. és Gimn. meglévő épületei
átalakítására vonatkozó eng. és kiv. tervdokumentáció elkészítése és tervezői művezetés biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71244000-0

További tárgyak:

71245000-7
71247000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő székhelye és/vagy telephelye,
a 1024 Budapest, Ady Endre utca 3. (Budapest belterület, hrsz. 13319), illetve az Ajánlatkérő
székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium fejlesztéséhez
kapcsolódóan a meglévő épületek átalakítására vonatkozó engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció
elkészítése és tervezői művezetés biztosítása a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Helyi
építészeti-műszaki tervtanácsa által elfogadott koncepció alapján.
• Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
• Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése
• Tervezői művezetés biztosítása
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi
dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 050 - 111382
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ATLANT Épülettervező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vércse utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: HU
E-mail: atlant01@t-online.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építészeti tervezés;
belsőépítészeti tervezés; tartószerkezet tervezés; épületgépészet tervezés; elektromos hálózatok
tervezése; tűzvédelmi tervezés; kerttervezés, környezetrendezés; konyhatechnológiai tervezés;
épületakusztikai tervezés; felvonó tervezés
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
ATLANT Épülettervező Kft. adatai:
- székhelye: 1124 Budapest, Vércse utca 8.;
- adószáma: 10236486-2-43.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:

Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása

A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány/Ajánlatkérő 2017. január 26. napján vállalkozási
szerződést kötött az ATLANT Épülettervező Kft.-vel. A Vállalkozási Szerződés alapján a Rendtartomány
a Tervezőtől az alábbi tervezési feladatok teljesítését várta el a Projekt eredetileg tervezett tartalmának
megfelelően:
I. ütem
Koncepció terv elkészítése keretében a felújítandó és átalakítandó meglévő, valamint az új épületszárnyra
vonatkozó lehetséges tervezői alternatívák megvizsgálása és az alternatívákra vonatkozó vázlattervek
elkészítése.
II-IV. ütemek
Az új épületszárnyra vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, közreműködés az
engedélyezési eljárásban, a kivitelezési tervdokumentáció összeállítása, és közreműködés a kivitelezési
feladatok beszerzésében illetve a kivitelezés folyamatában.
A Rendtartomány a tervezési feladatok tekintetében egyértelműen az új épületszárny megvalósítását tűzte
ki célul, szükség szerint a meglévő épület(ek) vagy azok egy részének elbontásával, különös tekintettel
az ingatlan beépíthetőségi korlátjára, továbbá arra figyelemmel, hogy a remélt költségvetési forrás(ok)
keretében legfeljebb az új épületszárny kivitelezésére van mód.
A II. kerületi tervtanács a Tervező és Rendtartomány által preferált megoldási irány helyett településképi
szempontokra figyelemmel az Ady Endre utca felőli térfalbezárását/kiépítését nem kívánatosnak minősítette.
A tervtanács tagjai kiemelték, hogy az Angéla villa nem bontható el és előtte a beépítésnek (vagyis az
új épületszárnynak) meg kell szakadnia. A Zivatar utcára merőleges irányú tűzfalas épületnyúlvány
elbontását támogatták. A telek északi csücskében szabadon álló Klára épület elbontását nem kifogásolták. A
tervtanácsi vélemény alapjaiban befolyásolta a Rendtartomány projekttel kapcsolatos elképzeléseit, ugyanis
ezen korlátok között az új épületrészeket nem lehet sem a tervezés, sem a megvalósítás tekintetében
műszaki-technológiai szempontok mentén elhatárolni a meglévő épületrészektől. A tervtanács által
támogatott megoldáshoz elengedhetetlen a meglévő Orsolya és Angéla épület jelentős áttervezése is a
koncepció terv alapján. A Tervező a koncepció terv tekintetében fenntartotta a terv továbbtervezéséhez
kapcsolódó jogot, ezért az Iskola meglévő épületrészeinek átalakításához szükséges tervek csak a
Tervezővel készítetthetőek el.
A Rendtartomány a Vállalkozási Szerződésben foglalt pozícióját átruházta az általa alapított Ajánlatkérőre.

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen
Működő Nonprofit Részvénytársaság (6134/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK02451
Postai cím: Alföldi utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Krisztina (FAKSZ lajstromszám: 00458)
Telefon: +36 14596940
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Hulladékhasznosító Mű területén üzemelő abszorberhez porlasztótárcsa beszerzése és szállítása
Hivatkozási szám: K1850
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42113170-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Hulladékhasznosító Mű
területén üzemelő abszorberhez porlasztótárcsa beszerzése és szállítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 39896064 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Hulladékhasznosító Mű területén üzemelő abszorberhez porlasztótárcsa beszerzése és szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42113170-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Hulladékhasznosító Mű 1154 Budapest, Károlyi Sándor u.
119-121. 82. számú raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Hulladékhasznosító Mű
(energetikai létesítmény) területén üzemelő abszorberhez 3 db porlasztótárcsa beszerzése és szállítása az
alábbi ütemezés figyelembe vételével:
Az első darab szállítási határideje: a szerződés aláírását követően 180 naptári napon belül,
a második darab szállítási határideje: a szerződés aláírását követő 210 naptári napon belül,
a harmadik darab szállítási határideje: a szerződés aláírását követő 240 naptári napon belül.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Az ajánlatkérési dokumentáció részét képező műszaki leírásban szereplő megnevezés csak a termék
beazonosításához szükséges, de Ajánlatkérő ezekkel egyenértékű termékeket is elfogad.
Az egyenértékűség a fizikai méreteknél beépíthetőségi csere szabatosságot, tehát bármely csatlakozó méret
esetében méret azonosságot, befoglaló méret esetén ütközésmentességet jelent. Nem csere szabatos
alkatrészeket Ajánlatkérő nem fogad el.
Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia műszaki adatlappal vagy a gyártó által kiállított
megfelelőségi nyilatkozattal.
Ajánlatkérő kizárólag gyári minőségű porlasztótárcsákat fogad el, melynek a gyártó által kiállított
műbizonylattal kell rendelkezni.
Ajánlatkérő elvárása, hogy a leszállítandó porlasztótárcsák külön-külön legalább 1 évben összesen minimum
6.000 üzemórát szerződésszerűen üzemeljenek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás (minimum 6.000 üzemóra) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 227 - 472559
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 29271 Rész száma: Elnevezés: A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársaság Hulladékhasznosító Mű területén üzemelő abszorberhez porlasztótárcsa
beszerzése és szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KOMPLEX Szerelő és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Élmunkás sor 1.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39896064
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő:
KOMPLEX Szerelő és Kivitelező Kft., 2800 Tatabánya, Élmunkás sor 1.
Adóigazgatási szám: 10561049-2-11
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:

E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ban
foglaltak alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá

3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás (5920/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Nemzeti azonosítószám: AK08073
Postai cím: Széchenyi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balogh Tamás főosztályvezető
Telefon: +36 14125788
E-mail: ki.kkozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nav.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés keretében közbeszerzési tanácsadás és felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EBO-197/2017.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79418000-7

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés keretében közbeszerzési tanácsadás és felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 841500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés keretében közbeszerzési tanácsadás és felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79418000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Budapest, ajánlatkérő
székhelye/telephelye vagy nyertes ajánlattevő székhelye/telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AK-nél előreláthatólag évente kb. 50-60db, azaz a 3+1 év alatt kb. 200-240db a Kbt. II. része szerinti,köz.
értékhatárt elérő/meghaladó értékű közbesz. elj., 40-50db, azaz a 3+1 év alatt kb. 160-200db a Kbt.
III.része szerinti, köz. értékhatárt el nem érő értékű közbesz. elj., valamint 150-160db, azaz a 3+1 év alatt
kb.600-640db központosított közbesz. rendszerben lebonyolítandó elj. kerül lefolytatásra, évente összesen
nettó35-50 000 000 000 HUF értékben.
AK-nél előreláthatólag a NAV 2.0 Projekt keretében összesen 70-100db a Kbt. II. része szerinti
köz.értékhatárt elérő/meghaladó értékű közbesz. elj., 10-20db a Kbt. III. része szerinti köz. értékhatárt el
nemérő értékű közbesz. elj., valamint 50-70db központosított közbesz. rendszerben lebonyolítandó elj.
kerüllefolytatásra jelen elj. eredményeként megkötendő szerz. időtartama alatt összesen előreláthatólag
nettó 80-110000 000 000 HUF értékben. (NAV 2.0-ra vonatkozó inf. lsd. KD 30-38 o.)
Várhatóan évente összesen 5-6db, azaz a 3+1 év alatt kb. 20-24db spec. (minősített adatot, ország
alapvetőbizt., nemzetbizt. érdeket érintő stb.) besz. elj. lefolytatása várható.
Várható jogorvoslati elj.-k lefolytatása tekintetében tájékoztatásul közöljük, hogy az elmúlt 3 évben
összesen14db jogorvoslati elj. volt az ajánlatkérőt érintően.
Megbízási szerződés keretében közbesz. tanácsadás és felelős akkreditált közbesz. szaktanácsadói
feladatokellátása az alábbiak és a KD-ban szereplő részletes feladatleírás szerint. Nyertes ajánlattevő
feladata aközbesz. elj.-k teljes körű lebonyolítása, közbesz. tanácsadás és a 14/2016. (V.25.) MvM rendelet
szerintifelelős akkreditált közbesz. szaktanácsadói tevékenység ellátása, ennek keretében különösen:
- közreműködés a közbesz. terv összeállításában, esetleges módosításának előkészítésében, javaslattétel
aMegbízó közbesz. tervében meghatározott eljárástípus változtatására, esetleg elj.-k összevont
(részajánlattétellehetőségének biztosítása mellett történő) lefolytatására;
- tanácsadás az elj.-k időbeli ütemezésének összeállításához, az elj.-k jogszerűségének felügyelete,
szakmaitanácsadás az elj. fajtájának kiválasztása során;
- az elj.-t megindító felhívás és közbesz. dokumentumok tervezetének elkészítése (bírálati
részszempontokindokolással alátámasztott meghatározása, alkalmassági szempontok kidolgozása);
- a közbesz. dokumentumok részét képező szerződéstervezet elkészítése ügyvéd szakember bevonásával;

- műszaki leírás/dokumentáció közbesz.-jogi szempontú felülvizsgálata;
- a műszaki leírás közbesz., jogi szempontú ellenőrzésén túl annak műszaki szempontú ellenőrzése,
aműszaki leírás összeállításában való közreműködés;
- a közbesz. eljárásokkal kapcsolatos hirdetmények közzététele iránti kérelem elkészítése, a
hirdetményfeladása, az előzetes hirdetményellenőrzés során kibocsátott hp. felhívásban foglaltak teljesítése,
a hp.összeállítása,
- kieg. táj. -Megbízóval történő egyeztetést követően történő- összeállítása és kiküldése;
- közreműködés helyszíni bejárás vagy konzultáció megszervezésében, jegyzőkönyv készítése, kiküldése;
- közreműködés az ajánlatok bontásánál, jegyzőkönyv készítése és kiküldése;
- részvétel a közbesz. elj. során folytatott tárgyalásokon jegyzőkönyv készítése, kiküldése;
- részvétel a bírálóbizottság munkájában, az ülésekről jegyzőkönyv készítése;
- az ajánlatok/részvételi jelentkezések közbesz. szempontú bírálata és értékelése, a felmerülő
elj.cselekményekhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése, kiküldése;
- a döntéshozó elé terjesztendő dokumentumok (döntési javaslat, összegezés) összeállítása;
- összegezés összeállítása és kiküldése;jogorvoslati elj. esetén képviselet a Közbeszerzési
Döntőbizottságelőtt.
Továbbá nyertes ajánlattevő feladata AK erre vonatkozó eseti megrendelése alapján a műszakileírás
közbesz., jogi és műszaki szempontú ellenőrzése, összeállításában való közreműködés és egyéb,
azátalánydíjas elszámolás szerinti szerződéses feladatok körébe nem tartozó közbesz. tan.
feladatokellátása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlatkérői oldal számára teljesített közbesz. tanácsadói tapasztalattal
rendelkező,az M.2.1. alkalmassági minimumkövetelményben előírt szakembereken felül megajánlott
szakemberektapasztalata 20
2 Az ajánlattételi határidő lejártakor a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet szerinti FAKSZnévjegyzékben
szereplő szakemberek száma az M2.2 alkalmassági követelményként meghatározott 4 főnfelül 15
3 Az M.2.3. alkalmassági minimumkövetelményen felül a jogi szakvizsgával
rendelkezőszakemberek száma 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja a jogot évi legfeljebb
500 szakértői óra lehívásáraeseti megbízási feladatként. Az eseti megrendelések különösen
állásfoglalások készítésére terjednek kiAjánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az 500
szakértői óra keretértékként értelmezendő, ami nem jármegrendelési kötelezettséggel.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlati ár (súlyszám: 60) értékelési szempont az alábbi alszempontokból tevődik össze:
Havi nettó megbízási díj (HUF) (súlyszám: 50)
Tanácsadói óradíj eseti megbízások esetére (HUF/óra) (súlyszám: 10)
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 230 - 479651
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: EBO-197/2017. Rész száma: Elnevezés: Megbízási szerződés keretében
közbeszerzési tanácsadás és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: „Ész-Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Telefon: +361 7888931
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +361 7896943
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1345000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 841500000
vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: közbeszerzési
tanácsadás, jogi szaktanácsadás közbeszerzési eljárások lebonyolítása során, ügyvédi tevékenység
ellátása
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő alvállalkozókat von be a teljesítésbe:
Lak Vilmos e.v.: 60670489-2-33
dr. Szöllősi-Baráth Szabolcs ügyvéd: 54872462-1-42
dr. Prukner Zoltán e.v.:26087937-2-41
dr. Zolnai Krisztina ügyvéd: 50066809-2-41
Dr. Halász i Ügyvédi Iroda: 18840265-2-16
Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:
1.) „Ész-Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 83.; 26087937-2-41)
2.)Közös ajánlattevő neve: JURATIO Zrt. (konzorciumvezető) (1031 Budapest, Monostori út 34.;
24090579-2-41)
Közös ajánlattevő neve: Equinox Tender Kft. (konzorciumi tag) (1031 Budapest, Záhony utca 7.;
23140949-2-41)
Közös ajánlattevő neve: Laczkó Ügyvédi Iroda (konzorciumi tag) (1016 Budapest, Naphegy utca 41.
2/9.; 18512977-2-41)
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Közös ajánlattevő neve: JURATIO Zrt. (1031 Budapest, Monostori út 34.; 24090579-2-41)
Közös ajánlattevő neve: Equinox Tender Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.; 23140949-2-41)
Közös ajánlattevő neve: Laczkó Ügyvédi Iroda (1016 Budapest, Naphegy utca 41. 2/9.;
18512977-2-41)
Az ajánlat érvénytelenségének oka: Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont, azaz egyéb módon nem felel
meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:

Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat

Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (5554/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: AK05653
Postai cím: Ostrom utca 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nmhh.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média- és hírközlés felügyelet
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EXCHANGE és SHAREPOINT licenszek beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

48000000-8

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
EXCHANGE és SHAREPOINT licenszek beszerzése adásvételi szerződés keretében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: EXCHANGE és SHAREPOINT licenszek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: EXCHANGE és SHAREPOINT licenszek beszerzése az alábbi fő mennyiségek
szerint.
A beszerezni kívánt licenszek:
Cikkszám Termék leírás Mennyiség
(db)
076-01776 Prjct ALNG LicSAPk MVL 50
PGI-00268 ExchgEntCAL ALNG LicSAPk MVL UsrCAL wSrvcs 1000
395-02412 ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL 2
395-03039 ExchgSvrEnt ALNG SASU MVL ExchgSvrStd 2
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet,
hogy valamennyi, az eljárást megindító 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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 028 - 060587
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: EXCHANGE ÉS SHAREPOINT LICENSZEK
BESZERZÉSE ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati
kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt (5974/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Nemzeti azonosítószám: AK24612
Postai cím: Kozma Ferenc utca 30
Város: Mezőhegyes
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5820
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turbucz Péter
Telefon: +36 68566566
E-mail: turbucz.peter@menesbirtok.hu
Fax: +36 68566567
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.menesbirtok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.menesbirtok.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: állami tulajdonú gazdálkodó szervezet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szarvasmarhatelep, valamint mezőgazdasági terményfeldolgozó és tároló üzem kivitelezési
munkái vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45213240-7

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szarvasmarhatelep, valamint mezőgazdasági terményfeldolgozó és tároló üzem kivitelezési munkái
vállalkozási szerződés keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szarvasmarhatelep, valamint mezőgazdasági terményfeldolgozó és tároló üzem kivitelezési
munkái vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45213240-7

További tárgyak:

45210000-2
45213241-4
45213242-1
45213250-0
45111100-9
45232400-6
45232450-1
16000000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Mezőhegyes 0454/8 hrsz. és 805/8. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szarvasmarha telep vonatkozásában („A Feladat”):
Elvégzendő nem építési engedély köteles tevékenységek műszaki leírás szerint: kapu és kerítés építés,
meglévő aggregátorház átalakítása, meglévő betegistálló átalakítása, meglévő 1-14 istálló, fejőház
átalakítása
Építési engedélyköteles tevékenységek nettó alapter.
Porta-mérlegház építés: 22,5 m2
Irodaház, szociális épület építés: 777,03 m2
Termelő istálló, tejház: 12 624,87 m2
Növendék istálló 1. átalakítás: 840 m2
Növendék istálló 2. bővítés: 1148,81 m2
Elletőistálló bővítés: 1130,35 m2
Fedett etetőtér 1. építés: 285,19 m2
Fedett etetőtér 2. építés: 261,49 m2
Szárazonálló istálló 1. építés: 281,48 m2
Szárazonálló istálló 2. építés: 248,48 m2
Szalmatároló építés: 38,44 m2

Gépszín építés: 371,28 m2
Tervezett almostrágya tároló építés: 2992 m2
Silótároló-építés: 6350,4 m2
Tervezett 7500 m3-es hígfázistároló-építés
Takarmánytároló építése 5821,2 m2
Bontandó épületek: porta, asztalos műhely, gépkarbantartó műhely, 3 db szalmatároló, 4 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Fenntarthatósági terv 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 001 - 000102
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Szarvasmarha telep, valamint mezőgazdasági
terményfeldolgozó és tároló üzem kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 19576 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11450320050
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I.) Eljárás eredménytelenségének az indoka:
A közbeszerzési eljárásban 2018. február 16. napján 10:00 órakor került sor a beérkezett ajánlatok
bontására.
Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján az ajánlatok bontásának megkezdése előtt
ismertette a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet összegét, az alábbiak szerint: nettó
11.450.320.050,- Ft.
Az eljárásban két ajánlatot nyújtottak be az alábbiak szerint:
1.) Ajánlattevő neve és székhelye: West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u.
1.)
Egyösszegű nettó ajánlati átalányár az „A Feladat” vonatkozásában: Nettó 6.285.918.108.- Ft

Egyösszegű nettó ajánlati átalányár a „B Feladat” vonatkozásában: Nettó 9.693.861.996.- Ft
2.) Ajánlattevő neve és székhelye: ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.)
Egyösszegű nettó ajánlati átalányár az „A Feladat” vonatkozásában: Nettó 6.694.302.928.- Ft
Egyösszegű nettó ajánlati átalányár a „B Feladat” vonatkozásában: Nettó 9.908.148.831.- Ft
A fentiek alapján megállapítható, hogy mindkét benyújtott ajánlat meghaladja a - Kbt. 75. § (4)
bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, így Ajánlatkérő a
Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát és értékelését nem végezte el.
Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, figyelemmel arra, hogy a
rendelkezésre álló anyagi fedezet összege [amelyet Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (4) bekezdésére
figyelemmel az ajánlatok bontása előtt közölt az Ajánlattevőkkel] nem elegendő a szerződés
megkötéséhez.
II.)
Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma:
1.) Ajánlattevő neve és székhelye: West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u.
1.)
adószáma: 11469830-2-44
2.) Ajánlattevő neve és székhelye: ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.)
adószáma: 10738885-2-20
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5 .
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert

7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő R (6157/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK23600
Postai cím: Lajos utca 103
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kuti Dániel
Telefon: +36 19996464
E-mail: jog@nhkv.hu
Fax: +36 12111419
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): nhkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): nhkv.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A fővárosi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázásával és visszkereset nélküli
követelésértékesítésével kapcsolatos szolgáltatás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66000000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A fővárosi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázásával és visszkereset nélküli
követelésértékesítésével kapcsolatos szolgáltatás
Összességében 6 254 000 db + 10 % számla hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázására
és bruttó 58 603 000 000 HUF + 10 % értékben visszkereset nélküli követelés értékesítésével
kapcsolatos szolgáltatás (faktorálás).
Megbízott feladatainak részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező
műszaki leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 3762438700 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A fővárosi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázásával és visszkereset nélküli
követelésértékesítésével kapcsolatos szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79999200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1036 Budapest, Lajos utca 103.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A fővárosi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázásával és visszkereset nélküli
követelésértékesítésével kapcsolatos szolgáltatás
Teljes mennyiség:
Összességében 6 254 000 db + 10 % számla szilárd hulladékkezelési díj számlázására és bruttó 58 603
000 000 HUF + 10 % értékben visszkereset nélküli követelés értékesítésével kapcsolatos szolgáltatás
(faktorálás).
Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés az Ajánlatkérőnek kizárólag Budapest főváros lakossági
fogyasztói és gazdálkodó szervezetei vonatkozásában felmerülő, fenti tárgyú feladataira vonatkozik.
Nyertes ajánlattevő feladatai:
I. Számlázás
1. A Megbízott feladatkörébe tartozó, érintett fogyasztói kör meghatározása (havonta)
2. Törzs- és számlázási adatnyilvántartás tartalma
3. Az adatkezelésre, adatfeldolgozásra, adatbiztonságra vonatkozó megállapodás
4. Az ajánlatkérő részére adatszolgáltatás teljesítése (adatbázis módosulása)
5. Hulladékkezelés díjainak számítógépes számlázása és a díjszámlák elkészítése
6. Kétféle számlaállomány készítése
7. Számlabemutatás a számlakötelezett fogyasztók részére
8. Ügyfélszolgálati tevékenység ellátása
II. Hulladékkezelési díj követelés megvásárlása
Az ajánlatkérő eladja a 2018. április 1. napja és 2021. január 31. közötti teljesítési időszakban

számlázott hulladékkezelési szolgáltatásból eredő, tételesen nyilvántartott számlakövetelését,
visszkereseti jog biztosítása nélkül.
Megbízott feladatait a jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően köteles ellátni.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a számlázási adatok nyújtására kötelezett a hatályos jogszabályi előírások
alapján a közszolgáltatási területen a közszolgáltató.
Megbízott feladatainak részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező
műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért és teljesítési biztosítékot (garancia) alkalmaz, ennek részleteit a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
Ajánlatkérő az eljárásban történő részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, ennek részleteit a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
Ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolása érdekében igénybe vett gazdasági szereplő a
Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben rögzítettek
szerinti, faktorálás végzéséhez szükséges engedéllyel kell, hogy rendelkezzen. Ennek másolatát
köteles ajánlattevő az ajánlatában csatolni.
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét megvizsgálta, a részekre történő
ajánlattételt nem teszi lehetővé. A beszerzés részekre bontása gazdaság és műszaki, és a
beszerzéshez fűződő minőségi elvárások szempontjából sem ésszerű. A beszerzés részekre bontása
esetén csökkenne a nagyfokú szervezettség, összehangoltság alapján ajánlatkérő számára elérhető
gazdaságosság, továbbá emellett ajánlatkérő számára műszaki szakmai szempontból is lényegesen
célszerűbb, ha a díjbeszedéshez és az azokkal összefüggő szolgáltatásokhoz (faktorálás)
kapcsolódó feladatokat egy szerződés keretében tudja biztosítani. A részekre bontás többek között
informatikai szempontból is ésszerűtlen lenne. Mindezek mellett ajánlatkérő álláspontja szerint
sem terület, sem feladatkiosztási alapon sem lehetséges az objektív módon történő
részmeghatározás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 001 - 000506
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „A fővárosi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
számlázásával és visszkereset nélküli követelésértékesítésével kapcsolatos szolgáltatás”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Díjbeszedő Holding Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 107-109
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Díjbeszedő Faktorház Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 107-109
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3762438700
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázásával kapcsolatos szolgáltatás
számlakép előállítás
informatikai (számlázási) rendszer rendelkezésre bocsátása
számla elektronikus bemutatása
számlák előállítása
visszkereset nélküli követelésvásárlással kapcsolatos szolgáltatás
informatikai rendszer rendelkezésre bocsátása
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők adatai:
1, Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109., adószám: 10805246-2-43) és
Díjbeszedő Faktorház Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109., adószám: 11780823-2-43) közös
ajánlattevők
2, DHK Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31., adószám: 12519536-2-43) és IMMODUS Zrt.
(1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31., adószám: 12343021-2-43) közös ajánlattevők
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (6077/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Horváth Tamás
Telefon: +36 703903574
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.fovkozbesz.hu/Kozbesz.aspx (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK23538
Postai cím: Andrássy út 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Szabó Ildikó
Telefon: +36 19206312
E-mail: drszabo.ildiko@fovkozbesz.hu; kozbesz@fovkozbesz.hu
Fax: +3619206398
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fovkozbesz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fovkozbesz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK23538
Postai cím: Andrássy út 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Szabó Ildikó
Telefon: +36 19206312
E-mail: drszabo.ildiko@fovkozbesz.hu; kozbesz@fovkozbesz.hu
Fax: +3619206398
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fovkozbesz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fovkozbesz.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás megkötése a Millenniumi Földalatti Vasút fejlesztésének engedélyezési és
kiviteli tervezése, valamint engedélyek megszerzése
Hivatkozási szám: FKLM/123/2018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás megkötése a Millenniumi Földalatti Vasút fejlesztésének engedélyezési és kiviteli
tervezése, valamint engedélyek megszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás megkötése a Millenniumi Földalatti Vasút fejlesztésének engedélyezési és
kiviteli tervezése, valamint engedélyek megszerzése

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BKK Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca
19-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy: A Millenniumi Földalatti Vasút fejlesztésének engedélyezési és kiviteli tervezése és engedélyek
megszerzése
A BKK Zrt. a 2007-2013-as KÖZOP finanszírozási ciklusban több megvalósíthatósági tanulmányt és
kapcsolódó tanulmánytervet készíttetett a következő 10 év városi vasúti fejlesztéseivel kapcsolatban. Ezek
egyike volt a „Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciója és meghosszabbítása” nevű előkészítési projekt is,
melynek keretében döntés-előkészítő tanulmány, majd ezek alapján részletes megvalósíthatósági tanulmány
(RMT), tanulmánytervek, valamint környezetvédelmi (EVD) és régészeti vizsgálatok (ERD) készültek.
A tervek között az infrastruktúra-fejlesztés tekintetében 3 fejlesztési ütem szerepelt. Az I. ütem keretében
kerülne sor a meglévő vonal fejlesztésére és a Vigadó térig történő hosszabbítására, a II. ütem keretében
a Kassai térig, a 3-as villamos majdani új szakaszáig történő meghosszabbítására, a III. ütemben pedig a
Marcheggi hídi csomópontig való meghosszabbításvalósulna meg. Mindehhez kapcsolódóan sor kerülne új
járművek beszerzésére is, melyek a mostaniakkal szemben egyterű, nagyobb kapacitású, s így hosszabb
szerelvények lesznek.
Jelen projekt négy fő munkarészből áll, melyek műszaki tartalma az alábbi:
Az I. munkarészben engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint engedélyek megszerzése történik
4,8 km hosszon a következő műszaki tartalommal:
o Állomások kapacitásbővítése
o Deák tér - Az M1 metró legforgalmasabb állomásán olyan lift építése szükséges, amely a felszínen kívül az
M2-M3 metróhoz vezető összekötő folyosót is eléri. Ezen kívül szükséges második kijárat építése is, mivel
jelenleg a metróállomás megközelítése a Kiskörút felől bonyolult, körülményes.
o Oktogon - Szintén kiemelt forgalmú állomás, ahol fejlesztési igény egy déli irányú új kijárat létesítése, mely
által az Andrássy úti intézmények megközelíthetősége javulna.
o Hősök tere - A téren megrendezésre kerülő rendezvények kiszolgálhatósága, a tömegek kezelése miatt a
második kijárat megépítése elengedhetetlen.
• A vonal fontosabb állomásainak akadálymentesítése
• A járműbeszerzéssel összefüggő fejlesztések
o A vonalra érkező új járművek növekvő hossza és eltérő technológiai igényei miatt jelentős
beavatkozásokra van szükség a vonalat kiszolgáló Mexikói úti járműtelepen.
o Mivel az új járművek aszinkron hajtásúak, s így alkalmasak visszatáplálásra is, szükséges az áramellátási
rendszer fejlesztése is.
o A járművek növekvő hossza miatt a biztosítóberendezés szerelvényeinek áthelyezésére is szükség van.
Emellett beavatkozást indokol a berendezés jelfogóinak magas életkora is.
• Új állomások
o Az 1-es villamosra való átszállási lehetőség megteremtése érdekében új állomás építése szükséges a
Hungária körút alatt.
o A 2-es villamosra történő átszállás javítása, valamint a Duna-parttal való jobb kapcsolat megteremtése
érdekében új végállomást kell kialakítani a Vigadó téren.
o Fentieken túlmenően szükséges a vonal állomásainak kisebb mértékű felújítása, egyes műemléki részletek
helyreállításával együtt. Szintén szükséges a MillFAV-múzeummal történő vágánykapcsolat megteremtése a
nosztalgiajárművek kedvezőbb üzemeltethetősége érdekében.
A II. munkarészben engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint engedélyek megszerzése történik a
következő műszaki tartalommal:
o Vonal északi meghosszabbítása 800 méter hosszon a Mexikói út és a Kassai tér között.
o Kassai téren új visszafordító műtárgy megtervezése, a 3-as villamos meghosszabbításával összhangban.
A III. munkarészben engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint engedélyek megszerzése történik
a következő műszaki tartalommal:
o Marcheggi híd intermodális csomópont megtervezése.
o Vonal északi meghosszabbítása 2,2 km hosszon a Kassai tér és a Marcheggi híd között.
A IV. munkarészben a kiválasztott ütemekre részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése a feladat.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2. alkalmassági minimumkövetelményben előírt szakembereken felül
megajánlott szakemberek száma 40
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 96 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés során a pontszám alsó és felső határa: 1-10, értékelés módszere 1. részszempont (ár) fordított
arányosítás, 2. részszempont (szakemberek) egyenes arányosítás.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A)Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt.62.§(1)és(2)bek-ben meghatározott kizáró okok
bármelyike fennáll.
A Kbt.74.§(1)bek-nek megfelelően AK kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,aki
a) a Kbt. szerint és fent meghat. kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt.62.§-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön)és a Kbt.65.§(7) bek. szerinti alkalmasságot
igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015.(X.30.)Korm. rend
(továbbiakban: Kr.) II.Fejezetében foglaltaknak megfelelően,az EEKD benyújtásával kell előzetesen
igazolnia,h nem tartozik a Kbt.62.§(1) és (2) bek hatálya alá.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
Kbt.62.§(1) és(2)bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt
az alkalmasság igazolásában.
Az ajánlatkérő által a Kbt.69.§ (4)-(6) bek alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr.III.
Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia,h nem tartozik az eljárásában előírt kizáró okok
hatálya alá.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,ill adat valós
tartalmú.A kizáró okok fenn nem állásának igazolására megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015.(X.30.)Korm.rend 1-16.§ szerint. Ajánlattevőnek a Kbt.62.§(1) bek k)pont kb)pontját
a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 8.§i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak
szerint kell igazolnia: ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló (jogszabály változása nem került átvezetése a Korm. rendeletben,
ennek következtében a hatályos jogszabály szerint értendő a rendelkezés) 2017. évi LIII. törvény
3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és
állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági
szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást is, ha ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.
Gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.
B)Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
Alkalmatlan az ajánlattevő,ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya
szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel,ill a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem
szerepel,v a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai
tagsággal nem rendelkezik.
Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során AK elfogadja ajánlattevők egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát!
Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre
vonatkozó kifejezett felhívására. a Kbt.69.§(4)bek alapján.
Az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell
benyújtani, figyelemmel a 321/2015(X.30.)Korm.rendelet 1. § (2)-(5) bekezdése is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése is
irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát, azaz az egységes európai közbeszerzési
dokumentum IV. Részének alfa pontját kell csak kitöltenie.
Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre
vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.
P/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (föld alatti, városi gyorsvasút fejlesztésére vagy
rekonstrukciójára vonatkozó engedélyezési terv és/vagy tenderterv és/vagy kiviteli terv tervezéséből)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezek, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételéről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az
e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételéről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
P/1. Az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal
lezárt üzleti év átlagában a közbeszerzés tárgyából (föld alatti, városi gyorsvasút fejlesztésére vagy

rekonstrukciójára vonatkozó engedélyezési terv és/vagy tenderterv és/vagy kiviteli terv tervezéséből)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem érte el az 800.000.000.Ft-ot.
Amennyiben az ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg, úgy a
tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó
árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése is
irányadó.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlat esetén a P/1 alkalmassági követelménynek közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát, azaz az egységes európai közbeszerzési
dokumentum IV. Részének alfa pontját kell csak kitöltenie.
Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre
vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.
M/1. Az ajánlattevőnek, illetve a közös ajánlattevőknek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Kr.
(továbbiakban: Kr.) 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző utolsó 72 hónap (6 év) legjelentősebb befejezett de legfeljebb 9 éven belül megkezdett
referenciáinak (szolgáltatásainak) ismertetését, azaz a referencia követelmény igazolását a
321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint.
A referenciaigazolásnak/referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
• a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),
• a szolgáltatás tárgya,
• az ellenszolgáltatás összege,
• a szolgáltatás mennyisége (az alkalmassági követelménynek megfelelően részletezett
tartalommal),
• a szerződés teljesítésének kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap),
• közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák
elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés oszthatatlansága esetén - 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (5)
bekezdés szerinti adatok, az egyetemleges kötelezettségvállalás ténye
• minden olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M/1. pont szerinti alkalmassági követelmények egy referenciával vagy külön-külön referenciával
is igazolhatók.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében
szükségesnek ítélte, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben
teljesített szolgáltatásokat vegye figyelembe!
M/2. A Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a
megnevezése, végzettségük/képzettségük, szakmai tapasztaltuk ismertetése, akiket az ajánlattevő
be kíván vonni a teljesítésbe.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt
szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati
példányát, és a végzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából
lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat,
munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év/hónap), és az
ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember
munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben
nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt
rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban. Egy szakember csak egy M/2. pont
szerinti pozícióra jelölhető.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati
idejében az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásakor!

Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember
által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról
gondoskodik.
Ha az M/2. pont tekintetében megajánlott valamely szakember a jogosultságot igazoló kamarai
névjegyzékben a VI.3)1) pontban előírt jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában már szerepel, úgy
a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő/közös ajánlattevő, ha:
M/1. a felhívás feladását megelőzőutolsó 72 hónapban (6 év) nem rendelkezik az alábbi,
szerződésszerűen teljesített, befejezett munkákra vonatkozó referenciával/referenciákkal:
Legalább 1 db összesen legalább 3 kilométer hosszúságú föld alatti, városi gyorsvasút fejlesztésére
vagy rekonstrukciójára vonatkozó engedélyezési és/vagy tender terv és/vagy kivételi terv
tervezéséből származó referenciával.
M/2. nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
a) 1 fő projektvezető, aki okleveles építészmérnöki vagy építőmérnöki vagy azzal egyenértékű
felsőfokú végzettséggel rendelkezik és legalább 24 hónap föld alatti, városi gyorsvasúti
létesítmények tervezésében szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik;
b) 1 fő statikus tervező, aki okleveles szerkezet építő mérnök vagy azzal egyenértékű felsőfokú
végzettséggel rendelkezik és legalább 24 hónap föld alatti, városi gyorsvasúti létesítmények
tervezésében szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik;
c) 1 fő épületgépészeti tervező, aki gépészmérnök vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel
rendelkezik és legalább 24 hónap épületetek, föld alatti, városi gyorsvasúti létesítmények szellőzési
rendszerek tervezésében szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik;
d) 1 fő építész, aki építészmérnök vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel rendelkezik
és legalább 36 hónap közlekedési létesítmények tervezésében szerzett szakmai gyakorlattal
rendelkezik;
e) 1 fő villamossági tervezőmérnök, aki villamosági tervezőmérnök vagy azzal egyenértékű felsőfokú
végzettséggel rendelkezik és legalább 24 hónap föld alatti, városi gyorsvasúti létesítmények
térvilágító berendezések vagy vasúti jelző és biztosítóberendezések vagy áramellátás, vasúti
energiaellátó (alállomás) és energia-távvezérlőrendszerek tervezésében szerzett szakmai
gyakorlattal rendelkezik;
f) legalább 1 fő közlekedésmérnök vagy, villamosmérnök, aki, közlekedésmérnök, vagy
villamosmérnök vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel rendelkezik és legalább 36 hónap
metró, vagy országos közforgalmú vasút, vagy hév biztosítóberendezés tervezésében szerzett
szakmai gyakorlattal rendelkezik.
g) 1 fő műemléki szakmérnök, aki műemlék szakmérnöki vagy azzal egyenértékű felsőfokú
végzettséggel rendelkezik és legalább 36 hónap műemléktervezésben szerzett szakmai gyakorlattal
rendelkezik;
Ajánlatkérő a szakemberek között átfedést nem biztosít.
Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenérték”
kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és
felelőssége.
Az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági igazolására a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése is
irányadó.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér napi mértéke:nettó Vállalkozói díj 0,5%-a,részteljesítés esetén pedig a késedelemmel
érintett feladatrészre eső nettó Vállalkozói díj 0,5%-a.A késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó
Vállalkozói díj 20%-a,részteljesítés esetén az adott feladatrészre eső nettó Vállalkozói díj 20%-a.
Hibás telj. kötbér:az Egyedi Szerződésben meghat. nettó Vállalkozói díj 10%-a,részteljesítés esetén a hibás
teljesítéssel érintett részfeladatra eső nettó Vállalkozói díj 10%-a
Meghiúsulási kötbér:még fel nem használt nettó Keretösszeg 30%-a,ill az Egyedi Sz.ben meghatározott
teljes nettó Vállalkozói díj 30%-a
Jótállás:60 hónap az utolsó teljesítésigazolás kiállításának időpontjától számítva.

Teljesítési és jótállási biztosíték: a Kbt.134.§(2)-(3) bek szerint,a szerződés szerinti áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás 5%-a
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségekre vonatkozó további részletes feltételeket a
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A felmerülő hatósági-, eljárási díjak és illetékek a nettó ajánlati ár részét kell, hogy képezzék.
Az ellenszolgáltatás a keretmegállapodás második része eredményeként, nyertes Ajánlattevő általi
teljesítést, és Ajánlatkérő által a Kbt. 135.§(1),(5)-(6) bekezdésekben, valamint a Ptk. 6:130.§(1)-(2)
bekezdéseiben meghatározottak szerinti elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően
kiállított számla ellenében átutalással, forintban kerül kiegyenlítésre
A fizetési feltételekre vonatkozó további részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlattevők részére gazdálkodó szervezet létrehozatalát.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - az építésügyi
és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon
közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Fővárosi Közbeszerzési Kft. 1061
Budapest, Andrássy út 12. II. em. 12.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult
személyek a Kbt. 68.§ (3) bekezdésében foglalt személyek, az eljárás a Kbt. 68. § (1)(4)(6)
bekezdés szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A közbeszerzési dokumentumok (KD) a Kbt.39.§(1) bek. szerint a regisztrálási adatok
megkérésével, korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a
jelen felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.A KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek,
v az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton le kell töltenie és a teljes körűen
kitöltött, aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolni kell az ajánlattételi határidő
lejártáig.
2.Ajánlati biztosíték nettó5.000.000,-Ft. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata
benyújtásával egyidejűleg - azaz legkésőbb az ajánlattételi határidő(az eljárást megindító felhívás
IV.2.2) pont) lejártáig - kell az AK rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt.54.§(2) bekben
foglaltaknak megfelelően teljesíthető,vmint az ajánlati biztosítéknak az, Ajánlati kötöttség idejére
érvényesnek kell lennie.Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással kívánja
teljesíteni, úgy az Ajánlatkérőnek az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-21089800 sz. számlájára
befizetheti.3.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi
dokumentumot. Kbt.66.§(2); Kbt.66.§ (4)-(5)-(6)¸ Kbt.68.§(4)}
4.A szerződéskötés feltétele,h jelen Felhívás III.1.3) M2)pontjában szereplő alkalmassági feltétel
szerint megajánlott szakemberek a megfelelő jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai
névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
5.Az ajánlatot 1 eredeti papír alapú pldban és 1 elektronikus másolati példányban kell benyújtani. AK
felhívja a figyelmet a Kbt.47.§(2) bekezdésére.
6.AK kizárja a Kbt.35.§(8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.
7.AK az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
8.AK az érvényes ajánlatokat a Kbt.76.§(2) bek.c) pontja alapján értékeli.
9.Pontszámítás módszere: 1. értékelési szempont (Vállalkozói díj)-fordított arányosítás; 2. értékelési
szempont: (előírt szakembereken felül megajánlott szakemberek száma)-egyenes arányosítás; Az
adható pontszám az értékelési részszempontok esetén1-10 pont,ahol,az pont a legrosszabb,a 10
pont a legjobb érték.
10.AK a Kbt.81.§ (4)-(5)bek-t alkalmazza.
11.AK a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
12.AK a Kbt.75.§(2)bek. e) pontját nem alkalmazza.
13.Nyertes AT köteles a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítást (legalább 100.000.000,- Ft/
év, azaz százmillió forint/év,továbbá 100.000.000,-Ft/kár,azaz százmillió forint/káresemény) kötni a
KD-ban részletezettek szerint.
14.Részajánlattétel kizárásának indoklása: a közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgálatás
műszaki tartalma nem osztható. A műszaki tartalom egységes jellegére tekintettel a részajánlattétel
lehetőségének biztosítása sem gazdaságilag, sem szakmai szempontból nem ésszerű.
15.A keretmegállapodás nem tartalmazza az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására
irányuló szerződés(ek) minden feltételét,ezért AK a Kbt.105.§(1) bek.c)pont alapján írásbeli
konzultációt követő szerződéskötéssel fogja a konkrét beszerzéseket megvalósítani.

16.AK a Kbt. 98.§ (3) bekezdés szerinti eljárást alkalmazhat. A lehetséges szolgáltatás megrendelés
tárgya: A Millenniumi Földalatti Vasút fejlesztésének engedélyezési és kiviteli tervezése. A
közbeszerzés feltételei: a jelen felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelően.
17.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Havril Katalin lajstromszám: 00810
18.Jelen felhívásban,vmint a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeletei, továbbá a magyar jog
rendelkezései irányadóak.
19.A II.1.5) és II.2.6) pontban megadott érték a kitöltési szabályok miatt került rögzítésre.
20.Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumok többlet előírásokat
tartalmaznak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5686/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK01930
Postai cím: Tanácsház utca 7.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ábrahám András
Telefon: +36 84501317
E-mail: kozbeszerzes@drv.hu
Fax: +36 84501263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.drv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.drv.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://ratkynet.com/kozbeszerzes (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre utca 19. A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bíró Júlia Katalin felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00446)
Telefon: +36 13363390
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu
Fax: +36 13363399
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ratkynet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ratkynet.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre utca 19. A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1026

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bíró Júlia Katalin felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00446)
Telefon: +36 13363390
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu
Fax: +36 13363399
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ratkynet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ratkynet.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Szennyvíziszap átvétele és hasznosítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szennyvíziszap átvétele és hasznosítása. A DRV Zrt. telephelyein keletkező hasznosításra átveendő
mennyiség: 43.720 m3/év, opciós lehívással együtt
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szennyvíziszap átvétele és hasznosítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

90513000-6

További tárgyak:

90513600-2

Kiegészítő szójegyzék

90513700-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213, HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8474 Csabrendek, 044/15 hrsz
8360 Keszthely, Festetics u. 25. 0243/7 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A várható szennyvíziszap mennyiség évente 22.150 m3, opciós lehívással együtt
A szennyvíziszap mennyiségek m3-ben kerültek megadásra mely mennyiségek átszámolandók tonnába a
következők szerint: 1 m3 iszap = 1 tonna iszap.
A hasznosítás a következő folyamatokból tevődik össze:
A szennyvíziszap átvétele, rakodása, a hasznosítás helyszínére való eljuttatása, mérlegelés, hasznosítás
folyamata.
A nyertes ajánlattevő kötelezettsége a szerződés teljes futamideje alatt keletkező valamennyi
szennyvíziszap hasznosítása.
A részletes Műszaki Leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M1 Késedelem esetére kikötött kötbér mértéke (a késedelemmel érintett
egyedi megrendelés teljes nettó ellenértékének min. 1%-a/nap max. 3 %-a/nap) 5
2 M2 Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke (a meghiúsulással érintett egyedi
megrendelés teljes nettó ellenértékének min. 10 %-a, max. 30 %-a) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
A II.2.4. pontban megadott mennyiség +50%-opciót tartalmaz.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szennyvíziszap átvétele és hasznosítása

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

90513000-6

További tárgyak:

90513600-2

Kiegészítő szójegyzék

90513700-3
90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8284 Nemesgulács 044/2 hrsz
8331 Sümeg, 026 hrsz
8409 Úrkút 067 hrsz.
8454 Nyirád, Béke u.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A várható szennyvíziszap mennyiség évente 4.570 m3, opciós lehívással együtt.
A szennyvíziszap mennyiségek m3-ben kerültek megadásra mely mennyiségek átszámolandók tonnába a
következők szerint: 1 m3 iszap = 1 tonna iszap.
A hasznosítás a következő folyamatokból tevődik össze:
A szennyvíziszap átvétele, rakodása, a hasznosítás helyszínére való eljuttatása, mérlegelés hasznosítás
folyamata.
A nyertes ajánlattevő kötelezettsége a szerződés teljes futamideje alatt keletkező valamennyi
szennyvíziszap hasznosítása.
A részletes Műszaki Leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M1. Késedelem esetére kikötött kötbér mértéke (a késedelemmel érintett
egyedi megrendelés teljes nettó ellenértékének min. 1%-a/nap max. 3 %-a/nap) 5
2 M2. Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke (a meghiúsulással érintett egyedi
megrendelés teljes nettó ellenértékének min. 10 %-a, max. 30 %-a) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
A II.2.4. pontban megadott mennyiség +50%-opciót tartalmaz.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szennyvíziszap átvétele és hasznosítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90500000-2

További tárgyak:

90513000-6
90513600-2
90513700-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU233 A teljesítés fő helyszíne: 2457 Adony 0309/11 hrsz
2484 Gárdony Balatoni u 013/4 -/5hrsz
2454 Iváncsa 064/1hrsz
8052 Fehérvárcsurgó 0192/18hrsz
2490 Pusztaszabolcs 0187/5hrsz
8052 Sárkeresztes0129/4hrsz
7081 Simontornya 044hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A várható szennyvíziszap mennyiség évente 5.340 m3, opciós lehívással együtt.
A szennyvíziszap mennyiségek m3-ben kerültek megadásra mely mennyiségek átszámolandók tonnába a
következők szerint: 1 m3 iszap = 1 tonna iszap.
A hasznosítás a következő folyamatokból tevődik össze:
A szennyvíziszap átvétele, rakodása, a hasznosítás helyszínére való eljuttatása, mérlegelés hasznosítás
folyamata.
A nyertes ajánlattevő kötelezettsége a szerződés teljes futamideje alatt keletkező valamennyi
szennyvíziszap hasznosítása.
A részletes Műszaki Leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M1. Késedelem esetére kikötött kötbér mértéke (a késedelemmel érintett
egyedi megrendelés teljes nettó ellenértékének min. 1%-a/nap max. 3 %-a/nap) 5
2 M2. Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke ((a meghiúsulással érintett egyedi
megrendelés teljes nettó ellenértékének min. 10 %-a, max. 30 %-a) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
A II.2.4. pontban megadott mennyiség +50%-opciót tartalmaz.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szennyvíziszap átvétele és hasznosítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90500000-2

További tárgyak:

90513000-6
90513600-2
90513700-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231, HU232, HU233 A teljesítés fő helyszíne: Karakterkorlátozás miatt a II.2.14)
További információ: pont tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A várható szennyvíziszap mennyiség évente 4.630 m3, opciós lehívással együtt.
A szennyvíziszap mennyiségek m3-ben kerültek megadásra mely mennyiségek átszámolandók tonnába a
következők szerint: 1 m3 iszap = 1 tonna iszap.
A hasznosítás a következő folyamatokból tevődik össze:
A szennyvíziszap átvétele, rakodása, a hasznosítás helyszínére való eljuttatása, mérlegelés, hasznosítás
folyamata.
A nyertes ajánlattevő kötelezettsége a szerződés teljes futamideje alatt keletkező valamennyi
szennyvíziszap hasznosítása.
A részletes Műszaki Leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M1. Késedelem esetére kikötött kötbér mértéke (a késedelemmel érintett
egyedi megrendelés teljes nettó ellenértékének min. 1%-a/nap max. 3 %-a/nap) 5
2 M2. Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke (a meghiúsulással érintett egyedi
megrendelés teljes nettó ellenértékének min. 10 %-a, max. 30 %-a) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
A II.2.4. pontban megadott mennyiség +50%-opciót tartalmaz.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
7432 Hetes, külterület 047/3 hrsz
7530 Kadarkút Hencse 027/2 hrsz
7521 Kaposmérő 057, 059, 066/3 hrsz
7200 Dombóvár, Hrsz.:0326, 0329/18 hrsz
A teljesítés fő helyszíne:
7676 Abaliget Hrsz.:0196/1 hrsz
7677 Orfű, 0231/1 hrsz
7370 Sásd Mártirok utja 1
7275 Igal, hrsz: 087/3 hrsz
II.2.1)
Elnevezés: Szennyvíziszap átvétele és hasznosítása
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90500000-2

További tárgyak:

90513000-6
90513600-2
90513700-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Karakterkorlátozás miatt a II.2.14) További információ:
pont tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A várható szennyvíziszap mennyiség évente 6.540 m3, opciós lehívással együtt
A szennyvíziszap mennyiségek m3-ben kerültek megadásra mely mennyiségek átszámolandók tonnába a
következők szerint: 1 m3 iszap = 1 tonna iszap.
A hasznosítás a következő folyamatokból tevődik össze:
A szennyvíziszap átvétele, rakodása, a hasznosítás helyszínére való eljuttatása, mérlegelés hasznosítás
folyamata.
A nyertes ajánlattevő kötelezettsége a szerződés teljes futamideje alatt keletkező valamennyi
szennyvíziszap hasznosítása.
A részletes Műszaki Leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M1. Késedelem esetére kikötött kötbér mértéke (a késedelemmel érintett
egyedi megrendelés teljes nettó ellenértékének min. 1%-a/nap max. 3 %-a/nap) 5
2 M2. Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke (a meghiúsulással érintett egyedi
megrendelés teljes nettó ellenértékének min. 10 %-a, max. 30 %-a) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
: A II.2.4. pontban megadott mennyiség +50%-opciót tartalmaz.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A teljesítés fő helyszíne:
7712 Dunaszekcső, 0156/3 hrsz
7754 Bóly, hrsz: 012 hrsz
7694 Hosszúhetény, 0100/1 hrsz
7695 Mecseknádasd 0102/14 hrsz
7745 Olasz, Kossuth L. u. 54.
7785 Sátorhely, hrsz: 0168 hrsz
7800 Siklós, Gordisai út 8.
7728 Somberek, Petőfi S. utca hrsz: 0192/4 hrsz
7773 Villány, Virágos utca hrsz: 0106 hrsz
II.2.1)
Elnevezés: Szennyvíziszap átvétele és hasznosítása
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90500000-2

További tárgyak:

90513000-6
90513600-2
90513700-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7570 Barcs Hrsz.: 0465/6 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A várható szennyvíziszap mennyiség évente 490 m3, opciós lehívással együtt.
A szennyvíziszap mennyiségek m3-ben kerültek megadásra mely mennyiségek átszámolandók tonnába a
következők szerint: 1 m3 iszap = 1 tonna iszap.
A hasznosítás a következő folyamatokból tevődik össze:
A szennyvíziszap átvétele, rakodása, a hasznosítás helyszínére való eljuttatása, mérlegelés, hasznosítás
folyamata.
A nyertes ajánlattevő kötelezettsége a szerződés teljes futamideje alatt keletkező valamennyi
szennyvíziszap hasznosítása.
A részletes Műszaki Leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M1. Késedelem esetére kikötött kötbér mértéke (a késedelemmel érintett
egyedi megrendelés teljes nettó ellenértékének min. 1%-a/nap max. 3 %-a/nap)) 5
2 M2. Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke (a meghiúsulással érintett egyedi
megrendelés teljes nettó ellenértékének min. 10 %-a, max. 30 %-a) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
A II.2.4. pontban megadott mennyiség +50%-opciót tartalmaz.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett
kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre
jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható
ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti
véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság
188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek
a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési
Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. §
(5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági
szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős

határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg
köteles benyújtani.
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót,
alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont))
Igazolási mód:
Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint
kell igazolnia.
Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek
megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a
Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III.
Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5)
bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már
ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság
előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához
csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet VI. Fejezetének 45. §-át.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. fejezetnek
megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján
az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 2. § (1) bek. c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem
kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes
alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P1) Ajánlattevőnek valamennyi közbeszerzési rész tekintetében be kell nyújtania a 321/2015.
(X. 27.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján, az ajánlattételi határidő lejártakor is
érvényes felelősségbiztosítási kötvényt, vagy a biztosító által kiállított igazolást, melyben szerepelnie
kell a biztosítás érvényességi idejének.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban
foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek,
a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az
Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési
helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék
szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Valamennyi rész vonatkozásában alkalmatlan az
ajánlattevő, ha nem rendelkezik általános felelősségbiztosítással, mely tartalmaz tevékenységi,
szolgáltatói és környezetszennyezési felelősségbiztosítást, és melyben a környezetszennyezési
felelősségbiztosítás mértéke
az 1. rész tekintetében: legalább 500.000-, Ft/kár és legalább 5.000.000-, Ft/év;
a 2. rész tekintetében: legalább 500.000-, Ft/kár és legalább 5.000.000-, Ft/év;
a 3. rész tekintetében: legalább 500.000,- Ft/kár és legalább 5.000.000-, Ft/év;
a 4. rész tekintetében: legalább 500.000,- Ft/kár és legalább 5.000.000-, Ft/év;
az 5. rész tekintetében: legalább 500.000,- Ft/kár és legalább 5.000.000-, Ft/év;
a 6. rész tekintetében: legalább 250.000,- Ft/kár és legalább 2.500.000-, Ft/év.
Amennyiben valamely ajánlattevő több részre kíván ajánlatot benyújtani, úgy ahhoz, hogy
valamennyi megpályázott részre alkalmasnak minősüljön, a megpályázott részekre irányadó
minimumkövetelmények közül a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni.
A III.1.2) P1) pontban foglalt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a
gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a
közös ajánlattevők egyike megfelel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1)
bek alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. Második része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (1)bek c) pontja, valamint (5)bek
alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész
„α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő
részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a
formanyomtatványban.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. IV. Fejezetnek megfelelően
kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az
alábbiak szerint:
M1) Az AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (1) bek b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. §, 5. §
(1) bekezdés, 21. § (3) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36
hónap legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti referenciáiról, a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1)(2) bek megfelelő módon.
A 321/2015. (X.30.) K.r. 22. § (1) bek a)-b) pont szerinti nyilatkozatnak, illetve referenciaigazolásnak
tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát,
a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - év, hónap, nap - megjelölésével), az
ellenszolgáltatás nettó összegét a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban,
a bemutatandó referenciára vonatkozó tulajdonság pontos megjelölését, valamint nyilatkozatot arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciaigazolás / nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a
közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés
tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni,
amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő
csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság
tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140.
§ (9)bek meghatározottakra is. A Kbt. 140. § (9) bek alapján a projekttársaság teljesítését az
alkalmasság igazolására referenciakent a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják,
akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság
időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló
szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés
vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.
M2) Az AT-nek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) K.r. 21. § (3)bek b) pontja alapján az előírt
követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen
személyek nevét, képzettségét és a szennyvíziszap kezelésben szerzett gyakorlati idejüket. Csatolni
kell az adott szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot olyan tartalommal, hogy abból
az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Csatolni
kell továbbá a szakemberek képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatát.

M3) AT-nek csatolni kell a 321/2015.(X.30.) K.r. 21. § (3)bek i) pontja alapján a teljesítéshez
rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását tartalmazó
nyilatkozatot a berendezés darabszámának, műszaki paraméterének megjelölésével.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015(X.30.)K.r. 24.§ (1)bek-re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de
legfeljebb 6 éven belül megkezdett,
az 1. rész: legalább 1db, amely összesen legalább 750 t;
a 2. rész: legalább 1db, amely összesen legalább 150 t;
a 3. rész: legalább 1db, amely összesen legalább 180t;
a 4. rész: legalább 1db, amely összesen legalább 120 t;
az 5. rész: legalább 1db, amely összesen legalább 120 t;
a 6. rész: legalább 1db, amely összesen legalább 60 t,
közbeszerzés tárgya - szennyvíztisztítás során keletkező, kommunális eredetű szennyvíziszapnak
hatóságilag engedélyezett, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő hasznosítása, vagy víztisztítás
során keletkező vízműiszapok hasznosítása - szerinti, szerződésszerűen teljesített referenciával.
(Az alkalmassági követelménynek történő megfelelés több referenciával is igazolható.)
Egy referencia több rész vonatkozásában is bemutatható.
A referencia az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül
megvalósított, ha a teljesítés időpontja, erre az időszakra esik, a Kbt. 48. §-ban rögzített határidőszámítási módszer alkalmazásával.
M2) Valamennyi rész vonatkozásában alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
- Legalább 1fő környezetvédelmi szakmérnöki vagy környezetgazdálkodási szakmérnöki
végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik legalább 2 éves szennyvíziszap kezelés
területén szerzett tapasztalattal, vagy
- Legalább 1fő felsőfokú természettudományi vagy műszaki végzettséggel és felsőfokú
környezetvédelmi képesítéssel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik legalább 2 éves
szennyvíziszap kezelés területén szerzett tapasztalattal, vagy
- Legalább 1fő felsőfokú természettudományi vagy műszaki végzettséggel és 3 év környezetvédelem
területén szerzett gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik legalább 2 éves
szennyvíziszap kezelés területén szerzett tapasztalattal.
Egy szakember több részben is bemutatható.
M3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
1. rész::
- legalább 2db legalább 10m3 hasznos térfogatú folyékony iszap befogadására alkalmas
tartálykocsival és
- összességében legalább 22.150 t/év híg kommunális szennyvíztisztításból származó iszapra
vonatkozó hulladékhasznosítási kapacitással, beleértve a mezőgazdasági hasznosítást is.
2. rész:
- legalább 1db, legalább 9m³-es, önrakodó konténerszállító autóval és
- összességében legalább 4.570 t/év víztelenített kommunális szennyvíztisztításból származó
iszapra vonatkozó hulladékhasznosítási kapacitással, beleértve a mezőgazdasági hasznosítást is.
3. rész:
- legalább 1db, legalább 9m³-es, önrakodó konténerszállító autóval és
- összességében legalább 5.340 t/év víztelenített kommunális szennyvíztisztításból származó
iszapra vonatkozó hulladékhasznosítási kapacitással, beleértve a mezőgazdasági hasznosítást is.
4. rész:
- legalább 1db, legalább 9m³-es, önrakodó konténerszállító autóval és
- összességében legalább 4.630 t/év víztelenített kommunális szennyvíztisztításból származó
iszapra vonatkozó hulladékhasznosítási kapacitással, beleértve a mezőgazdasági hasznosítást is.
5. rész:
- legalább 2db, legalább 9m³-es, önrakodó konténerszállító autóval és
- összességében legalább 6.540 t/év víztelenített kommunális szennyvíztisztításból származó
iszapra vonatkozó hulladékhasznosítási kapacitással, beleértve a mezőgazdasági hasznosítást is.
6. rész:
- legalább 1db, legalább 9m³-es, önrakodó konténerszállító autóval és
- összességében legalább 490 t/év víztelenített kommunális szennyvíztisztításból származó iszapra
vonatkozó hulladékhasznosítási kapacitással, beleértve a mezőgazdasági hasznosítást is.

Az egyes részeknél bemutatott eszközök vonatkozásában nem lehetséges az átfedés. Az elhelyező
telepek és a mezőgazdasági elhelyezésre alkalmas területek esetében átfedés lehetséges.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Késedelmi kötbér:
A késedelem esetére kikötött kötbér mértéke a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján az eseti megrendelés
minimum 1 %/nap maximum 3 %/nap. A kötbér maximuma legfeljebb 10 napi tétel.
Ajánlatkérő jogosult a jelen eljárás eredményként kötendő szerződéstől indokolás nélkül elállni abban az
esetben, amennyiben a késedelem esetére kikötött kötbér mértéke a maximum értéket eléri.
Meghiúsulási kötbér
A Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén az Vállalkozó kötbér és
kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke: az egyes közbeszerzési kertösszegek nettó
30%
Az egyedi megrendelés meghiúsulása esetén a kötbér mértéke a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján
minimum 10% maximum 30 %, alapja a meghiúsulással érintett egyedi megrendelés nettó ellenértéke.
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét
képező szerződés tervezet tartalmazza
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész vonatkozásában:
1. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
2. Az elszámolás a 2007.évi CXXVII. tv 58. §-a alapján határozott időre szólónak minősül. Nyertes
ajánlattevő a megrendelt munka sikeres elvégzését követően, havonta utólag nyújthat be az adott hónapban
elvégzett munkákról számlát Megrendelő részére.
3. Az elszámolás során a feleknek a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. §(1) bekezdéseiben és a Kbt. 135.
§ (1), (5), (6) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárniuk a Ptk. 6:155. (1) bek. figyelembe vételével. A
nyertes ajánlattevő a dokumentációban meghatározott szerint jogosult részszámlázásra.
4. Az ajánlattétel, az elszámolás, és a kifizetés pénzneme: HUF
A részletes fizetési és finanszírozási feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet
50/2001. (IV. 3.) Korm. r.
23/2003. (XII. 29.) KvVM r.
93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet
11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet
78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet
2003. évi LXXXIX. törvény
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
43/2016. (VI. 28.) FM rendelet
Továbbá a mindenkor hatályos, a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos jogszabályok.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon
közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/06/18 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda,
H-1024 Budapest, Ady Endre u. 19. A.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában
a Kbt. 68. § (1), (4), (6) bekezdése szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3)
bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen. Felhívjuk a figyelmet a környéken előforduló parkolási
nehézségekre
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat eredetiben, vagy hiteles másolatban.
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bek. szerint.
Felolvasólap, a Kbt. 68. § (4) bek. szerint.
Ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti adatokat.

Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény
9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem
magyarországi gazdasági szereplők esetében - ha aláírási címpéldány nem ismert - közjegyző által
hitelesített aláírási minta.
Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
Közös ajánlattevők megállapodását a Kbt.35.§ szerint.
2. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy ajánlattevő vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a kitöltött, aláírt regisztrációs
adatlap visszaküldésével a letöltést igazolja az ajánlattételi határidő lejártáig. A regisztrációs
adatlapot faxon, vagy elektronikus úton a kozbeszerzes@ratkynet.hu címre meg kell küldeni.
3. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését valamennyi rész esetében a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja, a
legjobb ár-érték arány szerinti értékelési szempont alapján értékeli. Az adható pontszám alsó határa
1 pont, felső határa 100 pont. A módszer ismertetése, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok
közötti pontszámot:
Ár szempont: fordított arányosítás, M1 és M2 szempont: egyenes arányosítás
Az értékelési szempontok részletes kifejtését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
4. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen
nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is
benyújtandó a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
5. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol
ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat)], továbbá a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat.
6. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bekezdésre hivatkozva közli, hogy a III.1.2) és III.1.3)
pontban az alkalmassági követelményeket a 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.
7. Ajánlatkérő valamennyi rész vonatkozásában helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja, összesen
31 helyszínen. Az első helyszíni bejárás a felhívás megjelenését követő 5. munkanap 8:00 óra
kezdettel, 8360 Keszthely, Festetics u. 25. 0243/7 hrsz lesz. A részvételi szándékot a bejárás előtti
munkanapon 12:00 óráig szükséges jelezni minden bejárás esetében a kozbeszerzes@drv.hu és
a kozbeszerzes@ratkynet.hu címen. Amennyiben egy érdeklődés sem érkezik a bejárás nem kerül
megtartásra. A helyszínek tételes listáját, és a pontos időpontokat közbeszerzési dokumentum
tartalmazza.
8. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt.71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő a
Kbt.71.§ (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.
9. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
10. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. Az átszámítás kapcsán lásd a
közbeszerzési dokumentum szabályozását.
11. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevőnek
kell viselnie.
12. Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
13. FAKSZ: Bíró Júlia Katalin (00446)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:

Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (5939/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Jankovics Ivett
Telefon: +36 306609742
E-mail: jankovics.ivett@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.mavcsoport.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:

Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: vasúti szolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Környezeti kármentesítés a MÁV Miskolci Járműbiztosítási Igazgatóság (JBI) telephelyén
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90722200-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Környezeti kármentesítés a MÁV Miskolci Járműbiztosítási Igazgatóság (JBI) telephelyén
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Környezeti kármentesítés a MÁV Miskolci Járműbiztosítási Igazgatóság (JBI) telephelyén
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90722200-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés fő helyszíne: MÁV Miskolci Járműbiztosítási Igazgatóság (JBI)
telephelye (3529 Miskolc, Kinizsi u. 21.; 6434/35 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Környezeti kármentesítés a MÁV Miskolci Járműbiztosítási Igazgatóság (JBI) telephelyén
Teljes mennyiség:
A talaj- és talajvízszennyezés fő szennyező komponensei: alifás szénhidrogének (TPH), policiklikus aromás
szénhidrogének és naftalinok (összes PAH), egyéb alkilbenzolok. A tényfeltárás alapján a (D) kármentesítési
célállapot határérték felett szennyezett talaj kiterjedése 1300 m2, illetve a (D) kármentesítési célállapot
határérték felett szennyezett talajvíz kiterjedése 2450 m2 a (D) kármentesítési célállapot határérték felett
szennyezett tisztítandó talajvíz mennyisége: 57 000 m3. Tervezési területnek a legnagyobb szennyezettségi
terület kiterjedése és annak környezete tekintendő.
A (D) kármentesítési célállapot határérték felett szennyezett területen tervezett beavatkozás lényege a
szennyezett talajvíz kitermelése és a területre telepített víztisztítóban történő megtisztítása, majd a tisztított
víz visszasajtolása a talajba.
A (D) kármentesítési célállapot határérték felett szennyezett vízmennyiség többszörös átforgatása mellett
az aktív beavatkozás tervezett ideje folyamatos 48 hónap, azaz 4 év, majd az ezt követő kármentesítési
(utó)monitoring várható időtartama a beavatkozás hatósági elfogadását követő 62 hónap.
A beavatkozásra vonatkozó alapinformációk részletesebb kifejtését a környezetvédelmi hatóság
által elfogadott műszaki beavatkozási és monitoring terv, valamint a vízjogi létesítési engedélyezési
tervdokumentáció tartalmazza.
A szennyezettség feltárására vonatkozó információkat a műszaki leírás tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 110 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

A II.2.6 pontban megadott érték nem az elj. becsült értéke, a hirdetmény technikai feladhatósága miatt
került megadásra. AK felhívja a figyelmet a Kbt.57.§(2) bekezdésére. A KD „elérése” alatt AK az erre a célra
rendszeresített regisztrációs adatlap kitöltését, az ajánlatkérő kapcsolattartója részére történő megküldését
és annak a kapcsolattartó általi visszaigazolását érti.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok előzetes és utólagos igazolása során
benyújtandó nyilatkozatokra, igazolási módokra vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési
Dokumentum tartalmazza.
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok
valamelyikének hatálya alatt áll.
A megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet) 1-16. §-ának rendelkezései szerint kell igazolni, figyelembe véve a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti hatósági útmutatóban foglaltakat is.
Előzetes igazolási mód
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával - melyet Ajánlatkérő a Közbeszerzési
Dokumentumban elektronikus formában rendelkezésre bocsát - kell előzetesen igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k
mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 15.§(2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§(4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A Kbt. 67.§(4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1) és (2) bekezdése
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha
ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A Kbt. 67.§(3) bekezdésében foglaltak értelmében, ha az előírt alkalmassági követelményeknek
az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. §(1) bekezdés szerinti
nyilatkozatot.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlatevőknek a kizáró okok igazolási módjának
meghatározása érdekében, nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország
jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely
hatóságok, szervezetek bocsátják ki. A nyilatkozattal összhangban kell - felelős magyar fordításban azon igazolásokat benyújtani, melyekből megállapítható, hogy ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok
hatálya alá.
Utólagos igazolási mód
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az ajánlatkérő felhívására köteles
benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §ban meghatározottak szerint, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania. Felhívjuk T. Ajánlattevő
figyelmét hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. § ib) pontjában és a 10.§ gb)
pontjában hivatkozott 2007. évi CXXXVI. törvényt (pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény) hatályon kívül helyezte a 2017. évi LIII.
törvény.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a
kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő- ellenkező bizonyításig- az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolása során
benyújtandó nyilatkozatokra, igazolási módokra vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési
Dokumentum tartalmazza.
Előzetes igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése
alapján, a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek..
Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum
IV. “α” szakaszát kitölteni (Kbt. 67. § (2)).
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodik az alkalmasság igazolása során, meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik, valamint az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.
Az ajánlattevő arra vonatkozóan is nyilatkozni köteles, amennyiben nem vesz igénybe kapacitást
nyújtó szervezetet az alkalmassági követelmények igazolására. A Kbt. 65.§ (8) bekezdés alapján
az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági pénzügyi alkalmasság igazolásához
felhasználja, a Ptk. 6:419.§-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Utólagos igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltak alapján kéri az alábbi igazolások
benyújtását:
P1)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) (c) pontja alapján az ajánlattevő az eljárást megindító
felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános
forgalmi adó nélkül számított-árbevételéről szóló nyilatkozatával igazolhatja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés
c) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó (ÁFA nélkül számított)
árbevétele összesen nem éri el a 99 millió Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előz Ig módAz AT-nek,közös AK-nek
a321/2015.(X. 30.) Korm. rendelete(Kr) 1.§(1) bek-e alapján, aKbt.67.§(1)és(2) bek-e értelmében
az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel az AK által meghatározott alk-i kövnek. AK előírja, hogy AT-nek elegendő az EEKD IV.“α”szakaszát kitölteni(Kbt. 67. § (2).Amennyiben
AT a műszaki-szakmai alk-i feltételek bármelyikének igazolása esetén bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni,aKbt.65.§ (7) bek-e alapján csatolni kell az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szer-es vagy előszer-ben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,hogy a szer teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.Utól ig mód: a
Kbt. 69.§(4)-(7)bek-ben foglaltak alapján AK kéri az alábbi igazolások benyújtását:M1)ésM2)Kr 21.
§ (3) bek-nek a)pontjában foglaltak értelmében az AF feladásának napjától visszafelé számított
hat/hat év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített szolgáltatás ismertetése, a teljesített szolgáltatások-a Kr 22.§(1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak szerinti - igazolással történő alátámasztása.M3)A 321/2015 (X.30.)
Korm. rendelet 21.§(3) bekezdésének b) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek
- szervezetek - bemutatását az alábbiak szerint:1.csatolni kell a szakemberek megnevezését
és bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely nyilatkozatot azon gazdasági
szereplőnek kell cégszerűen aláírni, amely az adott szakembert rendelkezésre bocsátja. A
nyilatkozat minimálisan a KD-ben meghatározottakat kell, hogy tartalmazza.2.csatolni kell a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt CV-jét, a KD-ben meghatározottak
figyelembvételével.3.A CV-hez mellékelni kell a végzettséget igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at,
egyszerű másolatban.Az alkalmasság igazolása során a Kbt.65.§(6)-(11)bek-e alkalmazandó.Az
igazokolásra a KD-ben meghatározottak az irányadók.M4) Kérjük csatolni a talaj (földtani közeg)
és a felszín alatti víz mintavételéhez szükséges akkreditált szervezet Nemzeti Akkreditációs
Hatóság(NAH)erre vonatkozó részletező okiratát, amely alapján megállapítható, hogy az akkreditált
szervezet jogosult a talaj (földtani közeg) és a felszín alatti víz mintavételére. Továbbá AT
köteles csatolni a talaj(földtani közeg) és a felszín alatti víz mintavételéhez szükséges akkreditált
szervezet rendelkezésre állását igazoló dokumentumok másolati példányát(pl. együttműködési

megállapodás stb.)M5)Kérjük csatolni a talajminták(földtani közeg) és a felszín alatti vízminták
folyamatos vizsgálatához szükséges akkreditált laboratórium NAHerre vonatkozó részletező
okiratát, amely alapján megállapítható,hogy az akkreditált laboratórium az alifás (TPH),policiklikus
aromás (PAH) és aromás(BTEX)szénhidrogének vizsgálatát a6/2009.(IV.14.)KvVM-Eüm-FVM
rendelet előírásai szerint el tudja végezni.Továbbá AT köteles csatolni a vízminták folyamatos
vizsgálatához szükséges akkreditált laboratórium rendelkezésre állását igazoló dokumentumok
másolati példányát(pl.együttműködési megállapodás stb)M6)Kérjük csatolni AT arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy rendelkezik az alábbi eszközzel:1db száraz fúrásos technológiával működő,
legalább 500 mm fúrási átmérő képességgel rendelkező, legalább 10 méter fúrási talpmélység
elérésére is alkalmas önjáró fúróberendezéssel.Továbbá csatolandó a bányafelügyelet által kiadott,
a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolás, vagy a gépek
biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK
megfelelőségi nyilatkozat,vagy ezzel egyenértékű dokumentummal.Továbbá AT köteles csatolni az
eszköz-szer teljes időtartamára vonatkozó-rendelkezésre állását igazoló dokumentumok egyszerű
másolati példányát.(pl.bérleti szer,leltári nyilvántartás stb)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkm igazolása során benyújtandó nyil-okra,ig
módokra vonatkozó részl. szabályokat aKDtartalmazza.Az alkmi. minköv(i): M1)Alkalmatlan(Alk.)az
AT, ha nem rendelkezik(továbbiakban r.) az AF feladásától visszafelé számított6évben(72hó-ban)
befejezett,(de legfeljebb 9éven(108hó)belül +kezdett)jogerős hatósági hat-tal lezárt, szer.szerűen
teljesített, olyan referenciával(re-val),amely legalább(lb) nettó130000000Ft összegű,(alifás, aromás,
policiklikus)szénhidrogén-származékokkal szennyezett in situ talaj és ex situ on site talajvíz
tisztításra irányuló pump-and-treat eljárású környezeti kármentesítésre(kár) vonatkozik, és egyúttal
olyan kár-i rsz üzemeltetésével történt, amely online kom-ra képes mérő és irányító/vezérlő rsz
is tartalmazott.Az M1alkmi köv max3db re-val teljesíthető.M2)Alkalmatlan az AT, ha nem r. az
AF. feladásától visszafelé számított 3évben(36hóban)befejezett,(de legfeljebb6éven(72hó)belül
megkezdett)jogerős hatósági határozattal lezárt, szerszerűen teljesített, olyan r-val, amely
min42ezerm3 átforgatott talajvíz ex-situ megtisztítására(CHmentesítésére)vonatkozik.Az M2alk
köv1db r-val teljesíthető. Az M1)ésM2)alkmi köv-ek között az átfedés megengedett.M3)Alk. az AT, ha
nem r. lb az alábbi, a szer telj-be bevonandó szakemberekkel(sz-rel):
a) 1fő olyan sz-rel,aki a266/2013.Korm.rendelet(Kr)1. sz. melléklet(m.)I.fej 2.r 17.pontjában előírt
felelős tervezői jogosultság(j) +szerzéséhez szükséges, lb aVZ-VKGnévjegyzékbe vételi köv-nek
+felelő végzettséggel (okleveles(okl) építőmérnök(ém)/ém/vízépítési üzemmérnök) vagy ezzel
egyenértékű(e) szakkép-gel és a j +szerzéséhez szükséges(okl ém esetében3év/ém és vízépítési
üzemmérnök esetében5év)szakmai gyak-tal rendelkező(rő) sz-rel.
b) 1fő olyan sz-rel,aki a Kr.1. sz. m. IV.fej 3.r 10-11.pontjában előírt felelős műszaki vezetői j
+szerzéséhez szükséges, lb MV-VZvagyMV-VZ-R névjegyzékbe vételi köv-nek +felelő végzettséggel
(okl ém/ém/közlekedési építésmérnök/vízellátás mérnök/csatornázás mérnök/vízügyi technikus/
vízműépítő technikus/mélyépítő technikus)vagy ezzel e szakkép-gel és a j megszerzéséhez
szükséges(okl ém esetében 3év, ém és közlekedési építésmérnök és vízellátás mérnök és
csatornázás mérnök esetében4év, vízügyi technikus és vízműépítő technikus és mélyépítő technikus
esetében 5év)szakmai gyak-tal rő sz-rel, aki továbbá min.3év kár-i tapasztalattal r.
d) 1fő olyan sz-rel, aki min.3év gyakorlattal r kár-i távfelügyeleti rsz-ek programozása és
karbantartása és telemetria és üzemeltetése terén.
e) 1fő olyan sz-rel, aki a101/2007.KvVM rend.13.§(2)bek-ben rögzítetteknek +felelően az O Képzési
Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel
r, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyak szinten
történő elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel r, vagy ezzel e szakképgel és kút-kivitelezési j-gal rő személy az elsajátított kút-kivitelezési gyak-ot számára igazolja.Az
M3)b)pont szerinti szak kiv-vel az előírt szak-ek közötti átfedés +engedett.M4)Alk. az AT, ha nem r.
akkreditált földtani közeg és felszín alatti víz mintavételi j-gal.M5)Alk. az AT, ha nem r. olyan földtani
közeg és felszín alatti víz vizsgálatok elvégzéséhez szükséges akkreditált laboratóriummal, amely
alifás(TPH),policiklikus aromás(PAH)ésaromás(BTEX)szénhidrogének vizsgálatát a 6/2009. (IV.
14.)KvVM-EüM-FVM rend. előírásai szerint el tudja végezni.A 321/2015.Kr.21.§(3)bek-nek i)pontja
szerint a teljesítéshez rendelk. álló berendezés bemut. az alábbiak szerint:M6)Alk. az AT, ha nem
r. lb 1db száraz fúrásos tech-val működő, lb 500mm fúrási átmérő képességgel rő, lb 10m fúrási
talpmélység elérésére is alk önjáró fúróberendezéssel, amely r. a bányafelügyelet által kiadott, a
bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való +felelést tanúsító igazolással, vagy a gépek
biztonsági köv-eiről és +felelőségének tanúsításáról szóló min. r. szerinti EK +felelőségi nyil-tal, vagy
ezzel e dok-mal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A VÁ késedelmes telj esetén késedelmi kötbér(továbbiakban:k), hibás telj esetén hibás telj-i k., VÁ
felelősségi körébe tartozó nemtelj esetén meghiúsulási k. megfizetését vállalja.
Amennyiben a VÁ olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít határidőben, úgy M késedelmi k. követelésére
jogosult. A k. napi mértéke teljes nettó VÁi díj 0,5%-a.A késedelmi k. összege nem haladhatja meg a k-rel
érintett részszámla szerinti nettó VÁi díj 30 %-át.
VÁ felelősségi körébe tartozó okból származó hibás teljesítése esetén a k. mértéke a hibásan teljesített
munkarészre vonatkozó nettó vállalkozói díj összegének 30 %-a.
Ha a Szerz teljesítése VÁ-nak felelősségi körébe tartozó okból meghiúsul - amennyiben a Ptk. 6:142. §-ban
foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát - VÁ a Szerződésben meghatározott teljes nettó VÁi díj 30
%-ával megegyező mértékű meghiúsulási k. fizetésére köteles.
A szer-t biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes szabályokat a KD részét képező szer
rögzíti.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A nyertes ajánlattevő 6 db részszámla kibocsátására jogosult a Szerződéstervezetben meghatározott
műszaki tartam hiba és hiánymentes elvégzését követően.
Felhívjuk T. Ajánlattevő figyelmét a Közbeszerzési Dokumentum I.11. számú nyilatkozat kitöltésére.
Fizetési feltételekre vonatkozó főbb jogszabályok:
-2015. évi CXLIII. törvény
-2013. évi V. törvény
-2017. évi CL. törvény
Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Ptk. 6:130.§ (1)-(2), a Kbt. 135.§ (5)-(6) bekezdés alapján a teljesítés
és annak igazolását követően a helyesen kiállított (rész)számla kifizetésre kötelezett általi kézhezvételétől
számított 30 napon belül történik.
A Kbt. 135. § (1) bekezdése irányadó a teljesítés igazolására.
Fizetési feltételek részleteit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem
követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé, kizárja gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem
alkalmazandóak.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 297/2009.
(XII. 21.) Korm. rendelet szerinti környezetvédelmi szakértői engedély (1.3. víz- és földtani közeg
védelem) (vagy azzal egyenértékű), vízgazdálkodási szakértői engedély (3.10. vízanalitika,
vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás) (vagy azzal egyenértékű), környezetvédelmi
szakértői engedély (1.1. hulladékgazdálkodás és 1.2. levegőtisztaság) (vagy azzal egyenértékű),
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet VZ-VKG tervezői (vagy azzal egyenértékű) jogosultság, MV-VZ
vagy MV-VZ-R műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultság, 101/2007. (XII. 23.) KvVM
rendelet szerinti vízkútfúró (vagy azzal egyenértékű) szakképesítés.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (5) és (6) bekezdése szerint történik.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon
közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: MÁV Zrt. Pályavasút Beszerzési
Igazgatóság, Eszköz- és vállalkozás beszerzési iroda (Magyarország, 1087 Budapest, Könyves
Kálmán krt. 54-60. 5. emelet 516-os tárgyaló).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §-ában foglalt rendelkezések az
irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)A KDkat AJ-ként lb egy ATnek, v az AJ-ban +nevezett AVnak elektronikus úton el kell érnie az AH
lejártáig. A KDok „elérése” alatt AK az erre a célra rendszeresített reg lap kitöltését, vmint annak az
AK kapcstartója részére történő +küldését, vmint AK általi visszaig-át érti.
2)Az AK az elj-ban való részvételt nem köti AJ-i bizt nyújtásához.3)Az AJ-tal szemben tám form
köv-eket a KD tartalmazza.4)A Kbt.68.§(2)bek-e alapján az AJ-ot írásban és zártan, a jelen AFban megadott címre közvetlenül v. postai úton kell benyújtani az AH lejártáig.5)A321/2015.Kr.13.§
értelmében folyamatban lévő vált.bej. elj esetében az AJ-hoz csatolni kell a cégbír-hoz benyújtott
változásbej kérelmet és az annak érkezéséről a cégbír által +küldött igaz-t.
6)AK a321/2015.Kr.30.§(4)bek-e szerint ezúton táj-ja az AT-ket, hogy jelen közbesz elj-ban
aP1),M1),M2), M3),M4),M5),M6),M7)alkmi minköv-t szigorúbban hat + a minősített AT-k jegyzékébe
kerülés köv-hez képest, ezért a minősített AT-nek is igazolniuk kell a szer. telj-re való alkm-

ukat ezen alkmi köv-ek tekintetében.7)Jelen AF-ben és a KD-ban nem szab. kérdésekben az
elj +indításakor hat. Kbt., valamint a 321/2015. Kr. és a Ptk. előírásai irányadóak.8)Az AK a
+felelő ajánlattétel bizt. érdekében helyszíni bejárást tart; időp.: 2018.05.03. 11:00; találk.: AF
II.2.3. p.9)Az AT-nek az AJ-ban szakmai AJ-t kell benyújtania. AK a szakmai AJ alatt a ktv.
benyújtását, az organizációs helyszínrajz és műleírás, műszaki és erőforrás ütemterv továbbá
fizetési ütemterv benyújtását érti.10)AK felhívja a figyelmet, hogy a szer. a320/2015.Kr.13.§
(1)bek szerinti esetben és időpontban-azaz tám. tart. v feltétellel tám. tartalmú záró tan. kiállítása
esetén-lép hatályba, és a szer-es kötelezettségek mind2 fél általi kölcsönös és teljes körű
telj-vel szűnik +.12)AK a Kbt.75.§(2)bek e)pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja az eljt,
amennyiben nem nyújtottak be az AH-ben lb 2 AJ-ot.13) Részaj. lehetőség biztosítása sem gazdi,
sem pedig műszaki szempontból nem indokolt.14)FAKSZ:dr. Kovács Krisztián,lajstromsz:534
14)Jelen közbesz elj vonatkozásában a +kötendő szer-re a magyar jog az irányadó.16)Szerkötés
feltét azISO14001szerinti környezetirányítási, vmint azISO9001szerinti minőségirányítási és
azOHSAS 18001szerinti rszre vonatkozó v. azzal egyenértékű, független szervezet által kiállított
tan-ok bemutatása. Továbbá szerkötés feltétele, h AT rendelkezzen 1 fő olyan szak-rel, aki
a297/2009.Kr 1. számú m 1.3.p szerinti környezetvédelmi (víz- és földtani közeg védelem)szakértői
eng-lyel rendelkezik (r), 1fő olyan szak-rel, aki a297/2009.Kr 1. számú m 3.10. pont szerinti
vízgazdálkodási (vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás) szakértői englyel r, 1fő olyan szakemberrel, aki a297/2009. Kr 1. számú m 1.1. p szerinti környezetvédelmi
(hulladékgazdálkodás) szakértői engedéllyel r, 1fő olyan szak-rel, aki a297/2009. Kr 1. számú
m 1.2. p szerinti környezetvédelmi (levegőtisztaság-védelem) szakértői engedéllyel r, 1 fő
minőségbiztosítási szakmérnökkel, aki legalább 5éves minőségbiztosítási szakmai gyakorlattal
r, 1fő min középfokú munkavédelmi végzettségű, legalább 5éves munkavédelmi szakmai
gyakorlattal rendelkező szak-rel (melyből legalább 1 év környezeti kármentesítéshez v vasúti építési
tevékenységhez kötődő gyakorlat), legalább 2fő villanyszerelő szak-rel, akik legalább 5év időtartamú
kármentesítő rendszerek kiépítésével, üzemeltetésével és karbantartásával kapcs gyak-tal
rendelkeznek. Amennyiben szerkötésig nem adja át Nyertes AT az AK részére azISO14001szerinti
környezetirányítási, valamint azISO9001szerinti minőségirányítási és azOHSAS18001szerinti
rsz-re vonatkozó v azzal egyenértékű, független szervezet által kiállított tan másolati példányát,
illetőleg nem mutatja be a kért szak-et a KD-ban részletezettek szerint, úgy AT szerkötéstől való
visszalépésének minősül, aKbt.131.§(4)bek-e alapján AK a jogszab és ténybeli lehetőség fennállása
esetén a 2.legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerét.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9)
bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (5721/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15459
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Panyiczki Adrienn 129. iroda
Telefon: +36 302053895
E-mail: panyiczki.adrienn@mav-start.hu
Fax: +36 1 5112346
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu/mav-start/bemutatkozas/
bemutatkozas-mav-start-zrt
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav-start.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/
folyamatban (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IC+ 70 sorozatgyártás projekt - Rokkantemelő lift beszerzése többcélú teres kocsihoz
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34631000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
IC+ 70 sorozatgyártás projekt - Rokkantemelő lift beszerzése többcélú teres kocsihoz
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1357905 Pénznem: EUR
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: IC+ 70 sorozatgyártás projekt - Rokkantemelő lift beszerzése többcélú teres kocsihoz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34631000-9

További tárgyak:
42410000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: MÁV-START Zrt. Vasútijármű Javítási Telephely (5000
Szolnok, Kőrösi út 1-3.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: „IC+ 70 sorozatgyártás projekt - Rokkantemelő lift beszerzése többcélú teres
kocsihoz”
A közbeszerzés mennyisége: 35 db többcélú teres IC+ kocsihoz szükséges Készletek (1 kocsira 1 Készlet,
azaz összesen 35 Készlet) és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése.
Egy Készletben 2 db főegység (kerekesszék emelő berendezés) található. A részleteket (beleértve a
készletek tartalmát, valamint a kapcsolódó szolgáltatások pontos leírását) a Közbeszerzési Dokumentumok
II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a teljes keretmennyiség lehívására kötelezettséget vállal, azzal, hogy a keretmennyiséget
a Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsájtott szerződésben foglaltak szerint, a
szerződés időbeli hatálya alatt a döntésének megfelelő részletekben és ütemezés szerint hívhatja le.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1357905 Pénznem: EUR
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a III.1.1) pont kiegészítéseként közli:
AK elfogadja, ha a gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérö által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt
információkat.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (AT), Alvállalkozó,
és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolás módjai:
Az igazolási módokra a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 1-16. §-okban foglaltak
értelemszerűen irányadók, figyelemmel a 2018. január 01. napjától hatályos Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjában foglaltakra
AT vonatkozásában:
AT-nek ajánlatában a Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) (2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő
(AK) az EEKD-ot a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre
bocsátja.
AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok előzetes
igazolására vonatkozóan, az eljárásban kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot és a Kbt.
69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok tartalmát tudja figyelembe venni az előzetes igazolási
kötelezettség teljesítésére; e tekintetben AK nem veszi figyelembe és nem értékeli az ajánlatban,
adott esetben becsatolt bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb - nem a
Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelő - nyilatkozatot, dokumentumot.
AK elfogadja, ha a gazdasági szereplő a Korm. rend. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált - EEKD-ot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak,
és tartalmazzák AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott
esetben):
A Korm. rendelet 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
AT ajánlatában - amennyiben alvállalkozót vesz igénybe - a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot is
köteles benyújtani arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Korm. rendelet 7. §-a szerinti esetben a gazdasági szereplő azon nyilatkozatának kell az
ajánlati felhívás közzététele napjánál későbbi keltezésűnek lennie, melyben a gazdasági szereplő
arról nyilatkozik, hogy valamely korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-ban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák AK által jelen közbeszerzési eljárásban előírt
kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat.
AK felhívja a figyelmet, hogy AT-nek az EEKD formanyomtatványának újbóli felhasználása esetén a
Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), I), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a
kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6)
bekezdésében foglaltak szerint:
- a Magyarországon letelepedett AT-k esetében a Korm. rendelet III. fejezet 8. §-ban
meghatározottak,
- a nem Magyarországon letelepedett AT-k esetében a Korm. rendelet III. fejezet 10. §-ban
meghatározottak szerint, figyelemmel a 2018. január 01. napjától hatályos Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjában foglaltakra.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok fenn nem állásának
igazolására szolgáló nyilatkozatnak az eljárás megkezdése napján hatályos Kbt. alapján a 2017.
évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) és d) alpontjai szerinti tényleges tulajdonosra kell kiterjednie.
AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül
vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolása során a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak értelemszerűen irányadók.
Ajánlattevőnek ajánlatában a cégszerűen aláírt, az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumba foglalt nyilatkozatát kell csatolnia, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1)

bekezdés c) pontja alapján, az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában
a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
Ajánlattevőnek az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti év/
évek árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való megfelelést
igazolni tudja.
Ha az Ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges
és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8), valamint (11) bekezdései megfelelően
alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja a gazdasági
szereplők figyelmét, hogy az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának
IV. részét az alábbiak figyelembe vételével köteles kitölteni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján kéri az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának IV. részében szereplő részletes információk
megadását, továbbá felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a megkövetelt alkalmassági
követelmény(eke)t pontosan fel kell tüntetni a formanyomtatványban, annak kitöltésekor.
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban, az alkalmassági követelmény(ek) előzetes
igazolása során megadni kért információkat a Közbeszerzési Dokumentumok I. fejezetének 13.
pontja tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az
előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen eléri a nettó 400.000.000,- Ft-ot,
azaz négyszázmillió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolása során a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak értelemszerűen irányadók.
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően,
az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus
formában rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes
igazolására vonatkozóan, kizárólag az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt
nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben
Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben az Ajánlatkérő Kbt.
69. § (4) bekezdés szerinti felhívását megelőzően becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni
kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást,nyilatkozatot, dokumentumot.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja a gazdasági
szereplők figyelmét, hogy az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának
IV. részét az alábbiak figyelembe vételével köteles kitölteni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján kéri az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának IV. részében szereplő részletes információk
megadását, továbbá felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a megkövetelt alkalmassági
követelményeket pontosan fel kell tüntetni a formanyomtatványban, annak kitöltésekor.
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban, az alkalmassági követelmények előzetes
igazolása során megadni kért információkat a Közbeszerzési Dokumentumok I. fejezetének 13.
pontja tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított hat évben (72 hónapban) teljesített, összesen legalább 48 db „vasúti járműhöz
szállított rokkantemelő lift szállítására” vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával/
referenciákkal.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az Ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló,
külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az
alábbiak szerint:
M/1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az eljárást
megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat év (72 hónap) „vasúti járműhöz
rokkantemelő lift szállítása” tárgyú szállításainak ismertetését a Korm. rendelet 22. § (1)-(2)
bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése;
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail és/vagy
fax);
- a referencia tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági
feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- a referencia teljesítésének kezdő időpontja (év, hónap, nap pontossággal);
- a referencia teljesítésének befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal);
- a referencia szerinti szállítás mennyiségi adata (saját teljesítés mértéke a vizsgált időszak
vonatkozásában);
- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy szerződésszerűen teljesített szállításra
vonatkozzanak. Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során
kizárólag a vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat év alatt teljesített
(befejezett), de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kilenc éven belül
megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő vasúti jármű alatt a 2005. évi CLXXXIII. törvény 2.§ (1) bekezdés 1.10 pontja szerinti
vasúti járművet érti.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan
szállítás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései megfelelően
alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem határoz meg a
részvételre vonatkozóan objektív szabályokat és kritériumokat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítését teljesítési és jóteljesítési biztosíték adásához nem köti.
Kötbéralap: A szerződésszegéssel érintett szerződéses mennyiségre eső illetve szolgáltatás esetén a
szerződésszegéssel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó (ÁFÁ nélküli) ellenérték összege, illetve
Szolgáltatás esetén a szerződésszegéssel érintett Szolgáltatás nettó ellenértéke.
Kötbérek
A késedelemi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett munkanapja után a Kötbéralap 1 %-a, de
legfeljebb a szerződés összértékének 5%-a.
Adott lehívást érintő nem teljesítés esetén a nemteljesítési kötbér mértéke a Kötbéralap 5%-a.
A hibás teljesítési kötbér mértéke a Kötbéralap 5%-a / alkalom.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok részét
képező szerződés tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezet a Kbt. 135. § (1), valamint az (5)-(6) bekezdésekben
foglaltaknak megfelelően az igazolt teljesítések után jogosult számlázásra, az eljárás lezárásaként
megkötendő szerződésben foglalt feltételek szerint.
A kifizetés Euróban történik.
Ajánlatkérő előleget, kötbért nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt.
A Szállító a számláját - a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően - a teljesítéstől számított
legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155 §-ában irányadó.
A finanszírozási és fizetési feltétek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok III. Fejezetében
található szerződés tartalmazza.

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon
közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.
54-60. 023. számú tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti
személyek/szervezetek képviselői lehetnek jelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtásának elősegítése érdekében rendelkezésre bocsát
Közbeszerzési Dokumentumokat, mely tartalmazza az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az
Ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó
igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum mintáját,
valamint a további ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat. A Közbeszerzési Dokumentumokat
ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak
elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. „Elérés” alatt Ajánlatkérő az erre a
célra rendszeresített regisztrációs adatlap kitöltését és annak az ajánlatkérő kapcsolattartója részére
történő megküldését, valamint Ajánlatkérő általi visszaigazolását érti, vagy regisztrációs adatlap
megküldés és ajánlatkérői visszaigazolás hiányában Ajánlattevőnek csatolnia kell egy cégszerűen
aláírt nyilatkozatot ajánlatához arról, hogy a honlapon elérhető dokumentumokat az ajánlattételi
határidő lejárta előtt elérte, azok letöltéséről gondoskodott.
2. Az ajánlatot 1 eredeti, papír alapú példányban kell elkészíteni és benyújtani, valamint csatolni
kell 1 db - a teljes ajánlatot szkennelt, .pdf kiterjesztésű file-t tartalmazó - CD, vagy DVD, vagy
egyéb adathordozó mellékletet is a Kbt. 68. § (2) tekintettel. Az ajánlatot a Közbeszerzési
Dokumentumokban meghatározottak szerint zárt csomagban, az alábbi megjelöléssel ellátva kell
benyújtani: „Ajánlat - IC+ 70 sorozatgyártás projekt - Rokkantemelő lift beszerzése többcélú teres
kocsihoz” „Határidő (2018.május 24. 10.00 óra) előtt nem bontható fel!”.
3. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett
nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
4. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban a cégjegyzésre jogosult személy, vagy az
általa az ajánlat aláírására felhatalmazott személy aláírásával ellátott felolvasólapot kell becsatolni,
amelyen szerepeltetni kell az Ajánlattevő (közös ajánlat esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét,
székhelyét, telefon- és faxszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó személy nevét, valamint azokat a
főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek
(nettó ajánlati összérték).
5. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni,
b) az e részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, vagy igénybe
vesz ugyan, de az(oka)t az ajánlat benyújtásakor még nem tudja megnevezni, úgy az ajánlatnak az
erre vonatkozó nyilatkozatot is tartalmaznia kell.
6. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági
szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4)
bekezdése).
7. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. §-ra tekintettel ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles
arról, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.
8. A benyújtott ajánlatok elbírálásának szempontja: a legalacsonyabb ár.
9. Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték
adásához nem köti.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkört nem
alkalmazza.
11. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:Támis Norbert
Lajstromszám: 00109
12. A II.1.5. valamint II.2.6. pontokban a tényleges becsült érték (1.357.904,95 EUR) kerekítésre
került a TED-re történő továbbítás érdekében.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (5902/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15459
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh-Gordos Melinda
Telefon: +36 302536684
E-mail: nemeth-gordos.melinda@mav-start.hu
Fax: +36 15111891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav-start.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/
folyamatban (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:

Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EÉVB félautomatikus vizsgálókészülékek beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34600000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
EÉVB vonatbefolyásoló berendezés vizsgálókészülékek beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 97518000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: EÉVB félautomatikus vizsgálókészülékek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34600000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322, HU110 A teljesítés fő helyszíne: 5000 Szolnok, Körösi u. 1-3.; 1045 Budapest,
Bécsi út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés megkötése vasúti járművek javításához, karbantartásához elengedhetetlen EÉVB
félautomatikus vizsgálókészülékek beszerzésére.
A közbeszerzés mennyisége: tervezetten 60 db EÉVB félautomatikus vizsgálókészülék.
A fentiekben megadott mennyiség tájékoztató jellegű.
A szerződés keretösszege: nettó 97.518.000,- Ft.
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) eredményes eljárás esetén 97.518.000 HUF keretösszegre köt szerződést.
AK a keretösszeg 50%-a erejéig, azaz nettó 48.759.000,- HUF értékre vállal lehívási kötelezettséget. A
keretösszegből az opciós rész értéke nettó 48.759.000,- HUF, amely értéket a becsült érték a Kbt. 16. § (1)
bekezdésének megfelelően tartalmazza. A lehívások szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződés teljesítése során az első beszállítást követő 30 napon belül, egy alkalommal, legfeljebb 6x45
perc időtartamban megtartandó egy kezelői oktatás a MÁV-START Zrt. valamely budapesti telephelyén (a
pontos cím a szerződéskötésre rögzítésre kerül).
A beszerzés tárgyának részletes leírását a KD V. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 97518000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 50
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A felhívás ezen pontja
kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED-re továbbítható legyen.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a keretösszeg 50%-a erejéig, azaz nettó 48.759.000,- HUF értékre vállal lehívási
kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 48.759.000,- HUF, amely értéket
a becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza. A lehívások részletes
szabályait a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A készülékek és a kapcsolódó szolgáltatások egy homogén
egészet alkotnak, ennek megbontása műszakilag nem lehetséges, mert az annak a kockázatát hordozza
magában, hogy elveszti a rendszer az egységességét, és akár a működőképességét is veszélyezteti.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), részvételre
jelentkező (RJ), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolás módja:
Az igazolási módokra a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 1-16. §-okban foglaltak
értelemszerűen irányadók, figyelemmel a 2018.01.01-től hatályos Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb)
alpontjában foglaltakra.
RJ vonatkozásában:
RJ-nek részvételi jelentkezésében a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a
Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a KD részeként, elektronikus
formában rendelkezésre bocsátja.
AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a részvételi felhívásban előírt kizáró okok
előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba foglalt
nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben
AK nem veszi figyelembe és nem értékeli a részvételi jelentkezésben, adott esetben becsatolásra
kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb - nem a Kr. 4. § (1)
bekezdésének megfelelő - nyilatkozatot, dokumentumot.
AK elfogadja, ha a gazdasági szereplő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak,
és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az
EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel.
AV és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben):
A Kr. 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
A RJ részvételi jelentkezésében - amennyiben AV-t vesz igénybe - a Kbt. 67. § (4) szerinti
nyilatkozatot is köteles benyújtani arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások
is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adattartalma valós. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k pont kb) alpontja szerinti kizáró ok fenn nem
állásának igazolására szolgáló nyilatkozatnak az eljárás megkezdése napján hatályos Kbt. alapján
a 2017. évi LIII.tv 3 § 38.pont a)-b) és d) alpontjai szerinti tényleges tulajdonosra kell kiterjednie. Az
AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül
vélelmezi.
A Kr. 7. §-a szerinti esetben a részvételi felhívás közzététele napjánál későbbi keltezésűnek kell
lennie, a gazdasági szereplő azon nyilatkozatának, melyben a gazdasági szereplő arról nyilatkozik,
hogy valamely korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-ban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró
okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. AK felhívja a figyelmet, hogy a RJ-nek
az EEKD formanyomtatványának újbóli felhasználása esetén a Kr. 7. § (2) bekezdése szerint kell
eljárnia.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a),b),e),h),j),l),n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a
kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az AK
kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében
foglaltak szerint:
- a Magyarországon letelepedett RJ-k esetében a Kr. III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak,
- a nem Magyarországon letelepedett RJ-k esetében a Kr. III. Fejezet 10. §-ában meghatározottak
szerint,
figyelemmel a 2018.01.01-től hatályos Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontjában foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1.

Az alkalmasság igazolása során a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltak értelemszerűen irányadók.
RJ-nek részvételi jelentkezésében a cégszerűen aláírt, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát kell
csatolnia, a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján, az előző három, mérlegfordulónappal lezárt
üzleti év vonatkozásában a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól
függően, hogy a RJ mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
RJ-nek az előző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti év/évek
árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való megfelelést igazolni
tudja.
Ha a RJ a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében
az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett RJ kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az
e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának AK által elfogadott módjáról.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) valamint (11) bekezdései megfelelően
alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
A Kr. 5. § (1) bekezdése alapján AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az EEKD
formanyomtatványának IV. részét az alábbiak figyelembe vételével köteles kitölteni.
AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján kéri az EEKD formanyomtatványának IV. részében szereplő
részletes információk megadását, továbbá felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a
megkövetelt alkalmassági követelmény(eke)t pontosan fel kell tüntetni a formanyomtatványban,
annak kitöltésekor.
Az EEKD-ban, az alkalmassági követelmény előzetes igazolása során megadni kért információkat az
egyes alkalmassági követelmények tekintetében a KD A) rész 13. pontja tartalmazza.
RJ-nek az előző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti év/évek
árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való megfelelést igazolni
tudja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
RJ alkalmas, amennyiben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző
három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen eléri a nettó 97.000.000,- Ft-ot, azaz
kilencvenhétmillió forintot.
RJ-nek az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti év/évek
árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való megfelelést igazolni
tudja.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolása során a Kr. 1.
§ (1) bekezdésében foglaltak értelemszerűen irányadók.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi
szakaszában, az AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §
(4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
M/1.
A Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától
visszafelé számított három év (36 hónap) „EÉVB vizsgáló berendezés és/vagy EVM
vonatbefolyásoló berendezés és/vagy EÉVB vonatbefolyásoló berendezésre” vonatkozó
szállításainak ismertetése a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az
alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése;
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail és/vagy
fax);
- a szállítás tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági
feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- a referencia teljesítésének kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal);
- a referencia szerinti szállítás mennyiségi adata (saját teljesítés mértéke a vizsgált időszak
vonatkozásában);
- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy szerződésszerűen teljesített szállításra
vonatkozzanak. Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során

kizárólag a vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év) alatt
teljesített (befejezett), de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven belül
megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan
szállítás/szolgáltatás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései megfelelően
alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
M/2.
A Kr. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerint csatolni kell az „Irányítástechnikai készülékek gyártása”
tevékenység minősítéséről kiállított érvényes ISO 9001-es minőségbiztosítási tanúsítvány vagy
azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvány egyszerű másolatát, vagy a minőség biztosítása
érdekében tett intézkedéseinek bemutatását. Amennyiben nem tanúsítvány kerül csatolásra, akkor
a Kr. 24. § (3) bekezdése szerint kell igazolni, hogy a minőségbiztosítási rendszere egyenértékű az
ISO 9001-es vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
RJ alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától
visszafelé számított három évben (36 hónapban) 10 db EÉVB vizsgáló berendezés és/vagy EVM
vonatbefolyásoló berendezés és/vagy EÉVB vonatbefolyásoló berendezés szállítására vonatkozó,
szerződésszerűen teljesített referenciával.
M/2.
RJ alkalmas, ha rendelkezik „Irányítástechnikai készülékek gyártása” tevékenység minősítéséről
kiállított, az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában érvényes ISO 9001 minőségbiztosítási
tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékaival.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
AK a szerződés teljesítését teljesítési- és/vagy jóteljesítési biztosíték adásához nem köti.
Kötbérek:
Kötbéralap: a szerződésszegéssel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó ellenérték összege.
Kötbérek mértéke:
- késedelem esetén: a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 1 %-a, de legfeljebb 30%-a;
- nem teljesítés esetén:
• adott lehívás nem teljesítése esetén: a Kötbéralap 30 %-a;
• a teljes szerződés nem teljesítése esetén (amennyiben az Ajánlatkérő a teljes szerződést rendkívüli
felmondással megszünteti, vagy a teljes szerződéstől eláll): a teljesítés nélkül maradt szerződéses érték 30
%-a;
- hibás teljesítés esetén: a Kötbéralap 20 %-a/alkalom.
Jótállás: 24 hónap.
Egyebekben a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a KD III. Fejezetében található
- kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező - szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezet a Kbt. 135. § (1), valamint (6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően az igazolt teljesítések után jogosult számlázásra, az eljárás lezárásaként megkötendő
szerződésben foglalt feltételek szerint. Az ellenérték kifizetésének teljesítése - a szerződésszerű teljesítés
igazolását követően - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti szabályoknak megfelelően történik.
A kifizetés forintban történik.
AK előleget, kötbért nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt.
AK késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §-a irányadó.
A fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a KD III. Fejezetében található - kizárólag
tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező - szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK kizárja projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon
közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: 2018/06/18 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:

1. A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogalapja: a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 2. § (2)
bekezdése alapján AK alanyi jogon alkalmazza ezt az eljárás fajtát, tekintettel arra, hogy a jelen
közbeszerzés során a Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti AK-nek minősül.
2. Részvételi jelentkezések felbontása: 2018.05.18 10:00 óra. A bontás helyszíne: 1087 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 54-60. 221 sz. tárgyaló.
A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek/szervezetek képviselői lehetnek jelen
3. Az I.3)pont szerint rendelkezésre bocsátott KD-t részvételi jelentkezésenként legalább egy
RJ-nek, vagy a részvételi jelentkezésében megnevezett AV-nak elektronikus úton el kell érnie a
részvételi határidő lejártáig.
A KD „elérése” alatt AK az erre a célra rendszeresített regisztrációs adatlap kitöltését, valamint
annak az AK kapcsolattartója részére történő megküldését, valamint AK általi visszaigazolását érti,
vagy regisztrációs adatlap megküldés és ajánlatkérői visszaigazolás hiányában RJ-nek csatolnia kell
egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot ajánlatához arról, hogy a honlapon elérhető dokumentumokat a
részvételi határidő lejárta előtt elérte, letöltötte.
A KD elérése az érvényes részvételre jelentkezés feltétele.
4. RJ részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
5. AK a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a RJ AV-t kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a RJ benyújtásakor már ismert AV-kat.
6. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a RJ Kbt. 66. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatát
arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis
vagy középvállalkozásnak minősül-e, vagy a törvény hatálya alá nem tartozónak minősül.
7. A Kr. 13.§ értelmében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételi
jelentkezéséhez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
8. A részvételi jelentkezést 1 eredeti, papír alapú példányban kell elkészíteni és benyújtani, valamint
csatolni kell 1 db - a teljes részvételi jelentkezést szkennelt, .pdf kiterjesztésű file-t tartalmazó
- CD vagy DVD mellékletet is a Kbt. 68. § (2) tekintettel. A részvételi jelentkezést a KD-ban
meghatározottak szerint zárt csomagban, az alábbi megjelöléssel ellátva kell benyújtani: „Részvételi
jelentkezés -EÉVB félautomatikus vizsgálókészülékek beszerzése” „Határidő (2018.05.18. 10:00 óra)
előtt nem bontható fel!”.
Amennyiben fenti megjelölés a csomagoláson nem kerül feltüntetésre, AK nem tud felelősséget
vállalni a részvételre jelentkezésnek a részvételre jelentkezésre irányadó határidő előtti
felbontásáért.
9. AK a pénzügyi és gazdasági (P.1.), valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának (M.1.,
M.2.) feltételeit és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági
szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (Kr. 30. § (4)).
10. A benyújtott ajánlatok elbírálásának szempontja: a legalacsonyabb ár.
11. A részvételi felhívásban és a KD-ban nem szabályozottakra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek [különös tekintettel a 307/2015.
(X. 27.) Korm. rendelet, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] és a hatályos Ptk. előírásai irányadóak.
12. AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
13. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához nem köti.
14. Az eljárásba bevont FAKSZ: Támis Norbert, Lajstromszám: 00109.
15. AK a IV.2.6) pontban jelölt 1 hónap alatt 30 napot ért.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:

Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (5926/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Nemzeti azonosítószám: AK04992
Postai cím: Anikó u. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Véri
Telefon: +36 13041803
E-mail: baloghv@mavir.hu
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mavir.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.kozbeszerzes.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Nemzeti azonosítószám: AK04992
Postai cím: Anikó u. 4. 2IR-26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Balogh Véri
Telefon: +36 13041803
E-mail: baloghv@mavir.hu
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mavir.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 132 kV-os és 400 kV-os csőgyűjtősín rendszerek beszerzése
Hivatkozási szám: 2018-0285
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31218000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
132 kV-os és 400 kV-os csőgyűjtősín rendszerek beszerzése:
I. Részajánlati kör:132 kV-os csőgyűjtősín rendszer beszerzése
II. Részajánlati kör: 400 kV-os csőgyűjtősín rendszer beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 132 kV-os csőgyűjtősín rendszerek beszerzése szállítási szerződés keretében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31218000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331, HU323, HU211, HU120 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét; Nyíregyháza;
Székesfehérvár; Ócsa
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
132 kV-os csőgyűjtősín rendszerek szállítása. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás jelen részének
keretein belül a következő termékeket kívánja beszerezni:
Kecskemét 400/132 kV-os alállomás létesítésének részeként: 132 kV: Gyűjtősín rendszer: 11 mező
Ócsa 220/132 kV-os alállomás létesítésének részeként: 132 kV: Gyűjtősín rendszer: 9 mező
Az alapmennyiségen felüli opciós (feltételes) részként kívánja beszerezni Ajánlatkérő továbbá:
Nyíregyháza 400/132 kV-os alállomás létesítésének részeként: 132 kV: Gyűjtősín rendszer: 11 mező
Székesfehérvár 400/132 kV-os alállomás létesítésének részeként: 132 kV: Gyűjtősín rendszer 11 mező
Tárgyi beszerzés összesen az opciós részként meghatározott mennyiségeket beleértve 42 mező gyűjtősín
rendszer szállítását foglalja magába. A mező fogalmát illetve a részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (Az előírt 24 hónapos jótállási időn túli jótállási idő
vállalása (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke. 60 hónap, ajánlati elem legkedvezőtlenebb mértéke:
24 hónap))
0,5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 9,5
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben Ajánlatkérő az opció
lehívásának jogával a befejezés (31/12/2021) utolsó évében él, abban az esetben a szerződés
hatálya egy évvel meghosszabbodik.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
132 kV-os csőgyűjtősín rendszerek szállítása
Nyíregyháza alállomásra 11 darab mező,
Székesfehérvár alállomásra 11 darab mező.
Ajánlatkérő az opciót a szerződés hatálya alatt bármikor jogosult lehívni.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
A felhívás II.2.6. pontjában megadott becsült érték nem jelen eljárás tényleges becsült értéke (technikai okok
miatt került megadásra.)
II.2.1)
Elnevezés: 400kV-os csőgyűjtősín rendszerek beszerzése szállítási szerződés keretében
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31218000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331, HU323, HU211 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét; Nyíregyháza;
Székesfehérvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
400 kV-os csőgyűjtősín rendszerek szállítása Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás jelen részének
keretein belül a következő termékeket kívánja beszerezni:
Kecskemét 400/132 kV-os alállomás létesítésének részeként: 400 kV: Gyűjtősín rendszer: 3 mezősor
Ezen tétel keretein belül összesen 74 db támszigetelő kerül megrendelésre.
Az alapmennyiségen felüli opciós (feltételes) részként kívánja beszerezni Ajánlatkérő továbbá:
Nyíregyháza 400/132 kV-os alállomás létesítésének részeként: 400 kV: Gyűjtősín rendszer: 3 mezősor
Székesfehérvár 400/132 kV-os alállomás létesítésének részeként: 400 kV: Gyűjtősín rendszer 3 mezősor
Tárgyi közbeszerzési rész összesen az opciós részként meghatározott mennyiségeket beleértve 9 mezősor
gyűjtősín rendszer szállítását foglalja magába. A mezősor fogalmát illetve a részletes műszaki tartalmat a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (Az előírt 24 hónapos jótállási időn túli jótállási idő
vállalása (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap, ajánlati elem legkedvezőtlenebb mértéke:
24 hónap)) 0,5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 9,5
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben Ajánlatkérő az opció
lehívásának jogával a befejezés (31/12/2021) utolsó negyedévében él, abban az esetben a
szerződés hatálya egy évvel meghosszabbodik.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Nyíregyháza alállomásra: 3 mezősor
Székesfehérvár alállomásra: 3 mezősor
Ajánlatkérő az opciót a szerződés hatálya alatt bármikor jogosult lehívni.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás II.2.6. pontjában megadott becsült érték nem jelen eljárás tényleges becsült értéke (technikai okok
miatt került megadásra.)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), közös AT, alvállalkozó (továbbiakban:
AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (továbbiakban:
AIRGSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 1. § (1)-(5)
bekezdése, 2. § (1), (3) és (4) bekezdése, 3-4. §, 6-8, 10; 12-16. §-a szerint kell igazolnia az AT-knek
• az ajánlat (továbbiakban: AJ) benyújtásakor - az előzetes ellenőrzés körében - a Kbt. 69.§ (2)
bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban ESPD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseinek
hatálya alá. Az ESPD-t az R 4. §-a alapján kell kitölteni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak
megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv
jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot;
• majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az AK felhívására - a gazdasági
szereplőknek a kizáró okok fenn nem állásáról a R 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat,
illetve igazolásokat benyújtania. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11), (13)-(14)
bekezdésében foglaltakra.
Az igazolások benyújtására felhívott AT-knek a Közbeszerzési Dokumentumban (továbbiakban: KD)
részletezettek szerint kell igazolniuk, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn.
• Ha az AT, közös AT az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, az AJ részeként be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó ESPD dokumentumba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró
okok hiányának igazolása érdekében. [Kbt. 67. § (3) bekezdése]
• A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AVt. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k
megnevezését.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű
másolatban is benyújthatók.
A kizáró okok tekintetében benyújtott igazolások keltezésére irányadóak az R. 1. § (7)
bekezdésében foglaltak.AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon
AT-t, közös AT-t, AV-t, vagy az AIRGSZ-t, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben
a kizáró ok az eljárás során következik be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT ajánlatában köteles az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az ESPD-ben foglalt egyszerű nyilatkozatát
benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bek, R 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek).
Kapacitásszervezet esetben az érintett szervezetek mindegyike által kitöltött és aláírt ESPD is
benyújtandó.
Azon AT, akiket AK az igazolások benyújtására szólít fel, az alábbi módon kötelesek alátámasztani
az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, figyelemmel a Kbt. 69. § (4), (6) bekezdéseire
is.
P/1. A R. 19.§(1)b) alapján a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évéről szóló saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját(B)
egyszerű másolatban. Az igazolás módjának részletezését a KD tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az AT, amennyiben a letelepedés helye
szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített beszámoló alapján, adózott
eredménye a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közül több
mint 1 évben negatív volt, vagy amennyiben AT a számviteli törvény által nem kötelezett beszámoló
készítésére, abban az esetben SZJA tv. szerinti adóbevallása szerinti vállalkozói osztalékalap egynél
több évben negatív. A R. 19. § (2) alapján a később, illetve újonnan létrejött GSZnek (ezen előírás
akkor alkalmazandó, ha a GSZ nem rendelkezik 3 lezárt üzleti évvel) a működésének ideje alatt
a közbeszerzés tárgyából (jelen pontban a közbeszerzés tárgyán a következőt érti az AK:I. rk.
esetén min 110 kV-os csőgyűjtősín rendszerek értékesítéséből, a II. rk. esetén a min 380 kV-os
csőgyűjtősín rendszerek értékesítéséből )) származó ÁFA nélkül számított árbevétele összesen
nem éri el az I. rk-ben a nettó 70.000.000,-HUF-ot, valamint a II. rk-ben a nettó 200.000.000, -HUFot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT ajánlatában köteles az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az ESPD-ben foglalt egyszerű nyilatkozatát
benyújtani (R.1.§(1)bek, 5.§(1)bek).
Azon AT-k, akiket AK az igazolások benyújtására szólít fel, az alábbi módon kötelesek alátámasztani
az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, figyelemmel a Kbt. 69. § (4),(6) bek-re is.
M/1. AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben
foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A R. 21. § (1) bek
a) p. alapján az AT ajánlatának tartalmaznia kell az AT vonatkozó, szakmai alkalmasságát igazoló
alábbi dokumentumok eredeti vagy egyszerű másolati példányait. A felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, (a teljesítés ideje
tekintetében a kezdő és befejező időpont feltüntetése is szükséges) a közbeszerzés tárgyának
megfelelő (az I. rk. esetén 132 kV-os csőgyűjtősín rendszerek értékesítéséből, a II. rk. esetén a 400
kV-os csőgyűjtősín rendszerek értékesítéséből) referenciák ismertetése. (R.22. § (1),(4) bek.). Az
igazolás módjának részletezését a KD tartalmazza.
M/2. A 307.Kr. 4.§ (4) bek szerint nyilatkozat, típusvizsgálatokra vonatkozó tanúsítványok,
jegyzőkönyvek. Az igazolás módjának részletezését a KD tartalmazza.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k más szervezet kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek (Kbt. 65. § (7) bek., különös figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bek-re is).AT alkalmasságát
a R. 24. §-ában foglaltak szerint is igazolhatja. Az alkalmassági követelményeknek közös AT-k
együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a hirdetmény
feladásának napjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett
- az I. rk vonatkozásában egy darab szerződés keretében szerződésszerűen teljesített az I. rk
tárgyának (min. 132 kV-os csőgyűjtősín rendszerek értékesítésének) megfelelő legalább 7 mezőből
álló min. 110 kV-os kétgyűjtősínes csőgyűjtősín rendszer szállítására vonatkozó referenciával,
valamint
- a II. rk vonatkozásában egy darab szerződés keretében szerződésszerűen teljesített a II. rk
tárgyának (min. 400 kV-os csőgyűjtősín rendszerek értékesítésének) megfelelő min. 340 fm hosszú,
min. 200 mm átmérőjű, min. 380 kV-os csősín gyűjtősínben tárgyú referenciával, mely tartalmaz 54
db támszigetelőt, valamint tartalmaz tartószerelvényeket.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös AT-ként végezte, az AK
csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó gazdasági társaságra eső
hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
M/2. a 307Kr. 4.§ (4) bek alapján, ha a szállítandó áru nem rendelkezik
- az I.RK esetén: MSZ EN 60168, vagy MSZ EN 61952 min. 110 kV támszigetelőre, MSZ EN 62271 102 min. 123 kV földelőkapcsolóra,
- II.RK. esetén: MSZ EN 60168 vagy MSZ EN 61952 min. 380 kV támszigetelőre, MSZ EN
62271 - 102 min. 380 kV földelőkapcsolóra, vagy azokkal egyenértékű szabvány szerinti
típusvizsgálatokra vonatkozó (bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől
származó) tanúsítványokkal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
- Teljesítési biztosíték: a nettó szerződéses ár (NSZÁ) 5 %-a.(Kbt. 134. § (2)
- Jólteljesítési biztosíték: a NSZÁ 5%-a.
- Késedelmi kötbér: a késedelem minden naptári napjára a késedelmesen teljesített, egy adott szállítási ütem
NSZÁ-nak 0,1 %-a. A késedelmi kötbér max. összege nem haladhatja meg a NSZÁ 15%-át.
- Hibás teljesítési kötbér: a NSZÁ-ból az adott árutételre eső összeg 15%-a. A hibás teljesítési kötbérek
teljes összege nem haladhatja meg a NSZÁ 20%-át.
- Meghiúsulási kötbér: a NSZÁ 25%.
- Jótállás: Jótállási időszak (értékelési szempont): Egy adott szállítási ütem alatt szereplő áruk leszállításától
számított minimum 24, maximum 60 hónap.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindkét rk-re vonatkozóan:A szerződés pénzneme: EUR. AK előleget nem fizet., Az áruk NSZA-nak 90
%-a az áruk leszállítása után, 10 % - a (visszatartásként) az üzembehelyezése (sikeres próbaüzem) után
annak igazolt teljesítését követően, a Kbt. 135 § (1), (5) és (6) bek-ek, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bek-ek előírásai szerint kerül kifizetésre. A nyertes AT a kapcsolódó szolgáltatások(KSZ) (szerelés és
műszaki irányítás, Üzembe helyezéskor és a próbaüzem ideje alatt rendelkezésre állás) vonatkozásában 1
számla benyújtására jogosult. A KSZ szerződéses árának 100%-a azok igazolt teljesítését követően, fenti
jogszabályhelyek alapján kerül kifizetésre. A részletes szabályokak a Szerződés tervezet tartalmazza. Az
opcionális tételekre vonatkozó fizetési feltételek a fentieknek megfelelően alkalmazandók.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A nyertes AT(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon
közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: MAVIR ZRt. 1031 Budapest, Anikó
utca 4. 2IR-43 sz. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 68. § alapján.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség. ATket terheli.
A KD rendelkezésre bocsátásának módja: A KD a KBA rendszerében http://www.kozbeszerzes.hu
címen teljeskörűen elérhető. AK̋ felhívja AT̋k figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás során
keletkezett valamennyi dokumentumot a KBA rendszerében http://www.kozbeszerzes.hu címen tesz
elérhetővé.
Az eljárásban való részvétel feltétele ajánlati biztosíték nyújtása az ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ajánlati biztosíték mértéke az I. rk. tekintetében, 1.400.000,-HUF, vagy 4500 EUR, a II. rk.
tekintetében 2.800.000,-HUF, vagy 9030 EUR. Biztosítéki formák:Kbt. 54.§(2) bek szerint. Bszlára
történő befizetés esetén a banki átutalás másolata az ajánlathoz csatolandó.AK bankszámlaszáma
HUF átutalásnál: UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000024-90010211 (IBAN HU95 1091 8001 0000
0024 9001 0211)EUR átutalásnál: UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000024-90010228 (IBAN HU24
1091 8001 000
Az aláírások hitelességének megállapításához,csatolandó az AT, az AIRGSZ az R. 1. § (7) alapján
valós tartalmú cégkivonata, valamint az aláíró személyek aláírási címpéldánya/aláírás-mintája.
Részletek a KD-ban.
AK a dokumentumokat egyszerű másolati pld-ban is elfogadja, kivéve az ajánlattételi nyilatkozatot,
bank/biztosító által nyújtott garanciát és a kezességvállalásról szóló nyilatkozatokat. Ezek eredeti
vagy hiteles másolati pld-ban csatolandók.
Az AT-t írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton, papír alapon 1 eredeti, és 2 az eredeti papír
alapú pld-nyal mindenben megegyező elektronikus másolati (CD/DVD-n) pld-ban nyújtandó be.
Személyes benyújtás:
Munkanap 8-15 óra között: Lásd AF I.3) pontját.
Bontás napja 8-10 óra között: Lásd AF IV.2.7) pontját.
A postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az AT-t terheli.
Felhívjuk figyelmüket az R 30.§(3)bek-ére. Az AF alkalmassági feltételei az R 28.§(1-5)bek-e
alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak, így a minősített AT-knek az R
30.§(4)bek szerint kell eljárniuk. A nem HUF-ban megadott árbevételi adatok összegek átszámítása
a felhívás TED-ben való közzétételének napján érvényes MNB árfolyamon történik.
AZ AJ-hoz csatolni kell az AT:
• Kbt.66.§(2) és (4)bek szerinti nyilatkozatát
• Kbt.66.§(6)bek a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalmú is)
Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azon részét, mely teljesítéséhez AT AV-t kíván
igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert AVat. Közös ajánlattétel: Kbt. 35. § (1)-(3) és (6)-(7), Kbt. 36. §-a, Kbt. 65. § (6) bek.
Értékelési szempont: Legjobb ár-érték arány
Mindkét részszempont esetén: módszer: relatív, ponthatárok:1-100. Módszer részletezése KD-ban.

Az AK a Kbt. 81. § (5) bek alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát 67.§ (1)
bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el, az értékelési
sorrendben legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a 68. § (4) bek
szerinti információkat.
A hiánypótlás, felvilágosítás Kbt. 71. §-a alapján.
Ajánlatban korábban nem szereplő GSZ hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében egy
körben rendel el hiánypótlást.
AK a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját nem alkalmazza.
A teljesítési és a jólteljesítési biztosíték nyújtásáról AT nyilatkozni köteles.
AK szerződéskötési feltételként rögzíti, hogy a nyertes AT legkésőbb a szerződés megkötésének
időpontjára köteles benyújtani az üzemi gyártásellenőrzési rendszer működtetésére vonatkozó
- érvényes ISO 9001, vagy azzal egyenértékű, minőségirányítási rendszer tanúsítványát vagy a
rendszer meglétét igazoló bármely független akkreditált szervezettől származó tanúsítványt.Ha ATnél változásbejegyzési eljárás van folyamatban, akkor az R13.§-a szerint kell eljárni.FAKSZ.: Dr.
Zábreczky Zoltán, l.szám: 00902, Dr. Rátky Miklós, l.szám: 00633
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (5932/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Nemzeti azonosítószám: AK04992
Postai cím: Anikó u. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Véri
Telefon: +36 13041803
E-mail: baloghv@mavir.hu
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mavir.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.kozbeszerzes.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Nemzeti azonosítószám: AK04992
Postai cím: Anikó u. 4. 2IR-26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1031

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Balogh Véri
Telefon: +36 13041803
E-mail: baloghv@mavir.hu
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mavir.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szállítási szerződés távvezetéki oszlopanyag beszerzésére
Hivatkozási szám: 2018-0284
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44212222-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tárgyi szállítási szerződés magában foglalja az oszlopok (és oszlopcsonkok) gyártását, szállítását,
beleértve a csavarok, és anyák, alátétek és biztosító elemek szállítását is. Ajánlatkérő tárgyi eljárás során
összesen 3.513.229kg (a 2.tételként meghatározott opciós mennyiséget beleértve) becsült össztömegű
oszlopszerkezet gyártását, szállítását kívánja beszerezni,a KD-ben részletezett műszaki adatok szerint.
A fenti összmennyiség részletezése, tételes bontásban:
1.tétel:2.261.895kg-Albertirsa ÜRK (alapmennyiség)
2.tétel:413.991kg-Albertirsa ÜRK (opciós mennyiség)
3.tétel:55.964kg-Albertirsa ÜRK (alapmennyiség)
4.tétel:781.379kg-Sajószöged ÜRK (alapmennyiség)
Ajánlatkérő opciós mennyiségként,2. tételként igényt tart az alapmennyiségen felüli további 413.991kg
becsült össztömegű oszlopszerkezet gyártására, szállítására is, az Albertirsa ÜRK rendeltetési hely
tekintetében a KD-ben részletezett műszaki adatok szerint.
A részletes műszaki adatokat a KD tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szállítási szerződés távvezetéki oszlopanyag beszerzésére 2
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44212222-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Albertirsa ÜRK, Sajószöged ÜRK
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgyi szállítási szerződés magában foglalja az oszlopok (és oszlopcsonkok) gyártását, szállítását, beleértve
a csavarok, és anyák, alátétek és biztosító elemek szállítását is.
Ajánlatkérő tárgyi eljárás során összesen 3.513.229 kg (a 2. tételként meghatározott opciós mennyiséget
beleértve) becsült össztömegű oszlopszerkezet gyártását, szállítását kívánja beszerezni, a Közbeszerzési
Dokumentumok körében részletezett műszaki adatok szerint.
A fenti összmennyiség részletezése tételenként bontásban a következőképpen alakul:
1. tétel: 2.261.895 kg - Albertirsa ÜRK (alapmennyiség)
2. tétel: 413.991 kg - Albertirsa ÜRK (opciós mennyiség)
3. tétel: 55.964 kg - Albertirsa ÜRK (alapmennyiség)
4. tétel: 781.379 kg - Sajószöged ÜRK (alapmennyiség)
Ajánlatkérő opciós mennyiségként 2. tételként igényt tart az alapmennyiségen felüli további 413.991
kg becsült össztömegű oszlopszerkezet gyártására, szállítására is, az Albertirsa ÜRK rendeltetési hely
tekintetében a Közbeszerzési Dokumentumok körében részletezett műszaki adatok szerint.
A részletes műszaki adatokat a Közbeszerzési Dokumentumok között található „Műszaki specifikáció”
dokumentuma és egyéb mellékletei tartalmazzák.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, mennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (Az előírt 36 hónapos jótállási időn túli jótállási idő
vállalása (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke. 60 hónap, ajánlati elem legkedvezőtlenebb mértéke:
36 hónap)
) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzés keretein belül opciós (feltételes) mennyiségként igényt tart az
alapmennyiségen felüli további 413.991 kg becsült össztömegű oszlopszerkezet gyártásárára,
szállítására is, a Közbeszerzési Dokumentumok körében részletezett műszaki adatok szerint, és a
szerződéstervezetben rögzített feltételek mellett.
Ajánlatkérő az opciót a szerződés véghatárideje előtti második hónap 10. napjáig egyoldalú
nyilatkozatával jogosult lehívni.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás II.2.6. pontjában megadott becsült érték nem jelen eljárás tényleges becsült értéke (technikai okok
miatt került megadásra.)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), közös AT, alvállalkozó (továbbiakban:
AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (továbbiakban:
AIRGSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 1. § (1)-(5)
bekezdése, 2. § (1), (3) és (4) bekezdése, 3-4. §, 6-8, 10; 12-16. §-a szerint kell igazolnia az AT-knek
• az ajánlat (továbbiakban: AJ) benyújtásakor - az előzetes ellenőrzés körében - a Kbt. 69.§ (2)
bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban ESPD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseinek
hatálya alá. Az ESPD-t az R 4. §-a alapján kell kitölteni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak
megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv
jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot;
• majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az AK felhívására - a gazdasági
szereplőknek a kizáró okok fenn nem állásáról a R 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat,
illetve igazolásokat benyújtania. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11), (13)-(14)
bekezdésében foglaltakra.
Az igazolások benyújtására felhívott AT-knek a Közbeszerzési Dokumentumban (továbbiakban: KD)
részletezettek szerint kell igazolniuk, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn.
• Ha az AT, közös AT az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, az AJ részeként be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó ESPD dokumentumba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró
okok hiányának igazolása érdekében. [Kbt. 67. § (3) bekezdése]
• A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AVt. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k
megnevezését.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű
másolatban is benyújthatók.

A kizáró okok tekintetében benyújtott igazolások keltezésére irányadóak az R. 1. § (7)
bekezdésében foglaltak.AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon
AT-t, közös AT-t, AV-t, vagy az AIRGSZ-t, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben
a kizáró ok az eljárás során következik be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása az
ajánlatban: AT ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében
az ESPD-ben foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bek, R 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek).
Ajánlatkérő az ESPD IV. részében részletes információk megadását kéri.
Kapacitásszervezet esetben az érintett szervezetek mindegyike által kitöltött és aláírt ESPD is
benyújtandó.
Azon AT, akiket AK az igazolások benyújtására szólít fel, az alábbi módon kötelesek alátámasztani
az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, figyelemmel a Kbt. 69. § (4), (6) bekezdéseire
is.
P/1. A R. 19.§(1)b) alapján a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évéről szóló saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját(B)
egyszerű másolatban. Az igazolás módjának részletezését a KD tartalmazza.
P/2. A R. 19. § (1) c) alapján AT nek be kell nyújtania nyilatkozatát az AF feladásának napját
közvetlenül megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti -ÁFA
nélkül számított- árbevételről. Az igazolás módjának részletezését a KD tartalmazza. Közös AT-k
esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. AT-k a Kbt. 65. § (7)-(11)
bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az AT, amennyiben a letelepedés helye
szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített beszámoló alapján, adózott
eredménye a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közül több
mint 1 évben negatív volt, vagy amennyiben AT a számviteli törvény által nem kötelezett beszámoló
készítésére, abban az esetben SZJA tv. szerinti adóbevallása szerinti vállalkozói osztalékalap egynél
több évben negatív. A R. 19. § (2) alapján a később, illetve újonnan létrejött GSZnek (ezen előírás
akkor alkalmazandó, ha a GSZ nem rendelkezik 3 lezárt üzleti évvel) a működésének ideje alatt
a közbeszerzés tárgyából (távvezeték oszlopanyag szállítása) származó ÁFA nélkül számított
árbevétele összesen nem éri el az a nettó 100.000.000,-HUF-ot.
P/2. Alkalmatlan az AT, amennyiben a felhívás feladását megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt
üzleti évben a közbesz. tárgya (lásd P1) pontot) szerinti -ÁFA nélkül számított- árbevételének
egyszerű számtani átlaga nem éri el a 33,3 millió HUF összeget (Nettó). Ha az AT az AK által
előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az AT úgy tud megfelelni a P2) pontban rögzített
feltételnek, ha a közbesz. tárgyából (lásd P1) pontot) származó árbevétele eléri vagy meghaladja a
P1) pontban rögzített összeget, különben alkalmatlan a szerződés teljesítésére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT ajánlatában köteles az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az ESPD-ben foglalt nyilatkozatát benyújtani
(R.1.§(1)bek, 5.§(1)bek). Ajánlatkérő az ESPD IV. részében részletes információk megadását kéri.
Azon AT-k, akiket AK az igazolások benyújtására szólít fel, az alábbi módon kötelesek alátámasztani
az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, figyelemmel a Kbt. 69. § (4),(6) bek-re is.
M/1. AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben
foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A R. 21. § (1) bek
a) p. alapján az AT ajánlatának tartalmaznia kell az AT vonatkozó, szakmai alkalmasságát igazoló
alábbi dokumentumok eredeti vagy egyszerű másolati példányait. A felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, (a teljesítés ideje
tekintetében a kezdő és befejező időpont feltüntetése is szükséges) a közbeszerzés tárgyának
megfelelő (távvezetéki oszlopanyag szállítása) referenciák ismertetése. (R.22. § (1),(4) bek.). Az
igazolás módjának részletezését a KD tartalmazza.
M/2. A R. 21. § (1) bek. c) alapján nyilatkozat arról, hogy rendelkezik az EN 1090 vagy azzal
egyenértékű szabványnak megfelelő üzemi gyártásellenőrzési rendszer működtetésével, valamint
csatolnia kell a vonatkozó tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, az EU más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó tanúsítvány másolatát, továbbá a szabványban rögzítettekkel egyenértékű
üzemi gyártásellenőrzési intézkedések egyéb bizonyítékait.
M/3. A R 21. § (1) bek. e) alapján nyilatkozat arról, hogy rendelkezik EN ISO 9001 vagy azzal
egyenértékű szabványnak megfelelő, a szállítandó távvezetéki oszlopanyagok gyártását teljes

mértékben lefedő, tanúsított minőségirányítási rendszer működtetésével, valamint csatolnia
kell a vonatkozó tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, az EU más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó tanúsítvány másolatát, továbbá a szabványban rögzítettekkel egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. A gyártók tanúsítványának másolata is
elfogadásra kerül.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k más szervezet kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek (Kbt. 65. § (7) bek., különös figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bek-re is).AT alkalmasságát
a R. 24. §-ában foglaltak szerint is igazolhatja. Az alkalmassági követelményeknek közös AT-k
együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a
hirdetmény feladásának napjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül
megkezdett legalább 1 db vagy több, összesen legalább nettó 1.500.000 kg mennyiségű távvezetéki
oszlopanyag szállítására vonatkozó referenciával.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös AT-ként végezte, az AK
csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó gazdasági társaságra eső
hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
M/2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik EN 1090 vagy azzal egyenértékű üzemi
gyártásellenőrzési rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal, továbbá a szabványban
rögzítettekkel egyenértékű üzemi gyártásellenőrzési intézkedésekkel.
M/3. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a szállítandó távvezetéki oszlopok gyártását
lefedő EN ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer működtetésére
vonatkozó tanúsítvánnyal, továbbá a szabványban rögzítettekkel egyenértékű minőségbiztosítási
intézkedésekkel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
- Előlegvisszafizetési biztosíték (EVB): Előleg összegével azonos összegű. Biztosítéki formák:
Kbt.134.§(6)bek.a) pontja szerint.
-Teljesítési biztosíték: a nettó szerződéses ár (NSZÁ) 5 %-a.(Kbt. 134. § (2)
- Jólteljesítési biztosíték: a NSZÁ 5%-a.
- Késedelmi kötbér: a késedelem minden naptári napjára a késedelmesen teljesített, egy adott szállítási ütem
NSZÁ-nak 0,1 %-a. A késedelmi kötbér max. összege nem haladhatja meg a NSZÁ 15%-át.
- Hibás teljesítési kötbér: a NSZÁ-ból az adott árutételre eső összeg 15%-a. A hibás teljesítési kötbérek
teljes összege nem haladhatja meg a NSZÁ 20%-át.
- Meghiúsulási kötbér: a NSZÁ 25%.
- Jótállás: Jótállási időszak (értékelési szempont): Egy adott szállítási ütem alatt szereplő áruk leszállításától
számított minimum 36, maximum 60 hónap.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés pénzneme: HUF. AK az áruk árának (NSZA) 40 %-át előlegként fizeti meg a nyersanyagok
szállító telephelyére történő beérkezését és Megrendelő általi igazolt elismerését követően, rendeltetési
helyenként két ütemben, előlegbekérő és előleg-visszafizetési biztosíték ellenében. Az áruk árának
(NSZA) fennmaradó 60% a szerződéstervezetben feltüntetett sz.ütemezés szerint az oszlopok
legyártását, leszállítását, igazolt teljesítését követően kerül kifizetésre, elszámoló számla alapján amelybe
beleszámításra kerül a már megfizetett előleg összege a Kbt. 135 § (1), (5) és (6) bek-ek, valamint a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bek-ek előírásai szerint.. A részletes szabályokat a Szerződés tervezet tartalmazza. Az
opcionális tételekre vonatkozó fizetési feltételek a fentieknek megfelelően alkalmazandók.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A nyertes AT(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon
közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: MAVIR ZRt. 1031 Budapest, Anikó
utca 4. 2IR-43 sz. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § alapján.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség. ATket terheli.
A KD rendelkezésre bocsátásának módja: A KD a KBA rendszerében http://www.kozbeszerzes.hu
címen teljeskörűen elérhető. AK̋ felhívja AT̋k figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás során
keletkezett valamennyi dokumentumot a KBA rendszerében http://www.kozbeszerzes.hu címen tesz
elérhetővé.

Az eljárásban való részvétel feltétele ajánlati biztosíték nyújtása az ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ajánlati biztosíték mértéke 2.800.000,-HUF, vagy 9030 EUR. Biztosítéki formák: Kbt. 54.§(2)
bek szerint.. Bszlára történő befizetés esetén a banki átutalás másolata az ajánlathoz csatolandó.
AK bankszámlaszáma HUF átutalásnál: UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000024-90010211 (IBAN
HU95 1091 8001 0000 0024 9001 0211)
EUR átutalásnál: UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000024-90010228 (IBAN HU24 1091 8001 0000
0024 9001 0228)
Az aláírások hitelességének megállapításához csatolandó az AT, az AIRGSZ az R. 1. § (7) alapján
valós tartalmú cégkivonata, valamint az aláíró személyek aláírási címpéldánya/aláírás-mintája.
Részletek a KD-ban.
AK a dokumentumokat egyszerű másolati pld-ban is elfogadja, kivéve az ajánlattételi nyilatkozatot,
bank/biztosító által nyújtott garanciát és a kezességvállalásról szóló nyilatkozatokat. Ezek eredeti
vagy hiteles másolati pld-ban csatolandók.
Az AT-t írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton, papír alapon 1 eredeti, és 2 az eredeti papír
alapú pld-nyal mindenben megegyező elektronikus másolati (CD/DVD-n) pld-ban nyújtandó be.
Személyes benyújtás:
Munkanap 8-15 óra között: Lásd AF I.3) pontját.
Bontás napja 8-11 óra között: Lásd AF IV.2.7) pontját.
A postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az AT-t terheli.
Felhívjuk figyelmüket az R 30.§(3)bek-ére. Az AF alkalmassági feltételei az R 28.§(1-5)bek-e
alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak, így a minősített AT-knek az R
30.§(4)bek szerint kell eljárniuk. A nem HUF-ban megadott árbevételi adatok összegek átszámítása
a felhívás TED-ben való közzétételének napján érvényes MNB árfolyamon történik.
AZ AJ-hoz csatolni kell az AT:
• Kbt.66.§(2) és (4)bek szerinti nyilatkozatát
• Kbt.66.§(6)bek a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalmú is)
Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azon részét, mely teljesítéséhez AT AV-t kíván
igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert AVat. Közös ajánlattétel: Kbt. 35. § (1)-(3) és (6)-(7), Kbt. 36. §-a, Kbt. 65. § (6) bek.
Értékelési szempont: Legjobb ár-érték arány
Mindkét részszempont esetén: módszer: relatív, ponthatárok:1-100. Módszer részletezése KD-ban.
Az AK a Kbt. 81. § (5) bek alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát 67.§ (1)
bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el, az értékelési
sorrendben legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a 68. § (4) bek
szerinti információkat.
A hiánypótlás, felvilágosítás Kbt. 71. §-a alapján.
Ajánlatban korábban nem szereplő GSZ hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében egy
körben rendel el hiánypótlást.
AK a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját nem alkalmazza.
A teljesítési és a jólteljesítési biztosíték nyújtásáról AT nyilatkozni köteles.
Ha AT-nél változásbejegyzési eljárás van folyamatban, akkor az R13.§-a szerint kell eljárni.
Részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka: Valamennyi beszerzendő termék műszakilag
hasonló, az egységes koordináció az egységes teljesítési ütemezés és a szavatossági igények
egységes kezelése miatt, a műszaki gazdasági ésszerűség szempontjait figyelembe véve a részekre
történő ajánlattétel biztosítása AK részéről nem elfogadható.
FAKSZ.: Dr. Zábreczky Zoltán, l.szám: 00902, Dr. Rátky Miklós, l.szám: 00633
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. (6111/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK07139
Postai cím: Honvéd utca 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8002
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sebestyén Györgyi, gazdasági igazgató
Telefon: +36 22541301
E-mail: kozbeszerzes@szepho.hu
Fax: +36 22314252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szepho.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szepho.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.szepho.hu/kozbeszerzesi-eljarasok (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK07139
Postai cím: Honvéd u. 1., Móri úti szárny, I. emelet 114. iroda
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8002

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Papp Erzsébet, beszerzési osztályvezető
Telefon: +36 22541300/2030
E-mail: kozbeszerzes@szepho.hu
Fax: +36 22314252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szepho.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Gőzellátás, légkondicionálás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szedreskerti Fűtőműbe 2db 4,7-5,4 MW-os kondenzációs gázkazán beszerzése, telepítése, a
telepítéshez szükséges építészeti munkákkal
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42160000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szedreskerti Fűtőműbe 2db 4,7-5,4 MW-os kondenzációs gázkazán beszerzése, telepítése, a telepítéshez
szükséges építészeti munkákkal
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szedreskerti Fűtőműbe 2db 4,7-5,4 MW-os kondenzációs gázkazán beszerzése, telepítése, a
telepítéshez szükséges építészeti munkákkal
Rész száma:

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

42160000-8

További tárgyak:

51135000-7

Kiegészítő szójegyzék

45262630-6
45251200-3
45262700-8
45231220-3
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Szedreskerti ln. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szedreskerti Fűtőműbe 2db 4,7-5,4 MW-os kondenzációs gázkazán beszerzése, telepítése a Fűtőmű
részleges felújításával, a kazánok gépészeti, elektromos és irányítástechnikai illesztésével, a telepítéshez
szükséges építészeti munkákkal vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi szerz. keretében,az alábbiak
szerint:
2db új földgáztüzelésű melegvíz kazán integrált kondenzációs füstgáz-hőhasznosítóval történő beszerzése
és beépítése.Nyertes ajánlattevő (AT) főbb feladatai:
- a kazánok teljesítménye:külön-külön,kondenzációs füstgáz-hőhasznosító nélkül:4,7-5,4MW;
kialakítása:nagy-vízterű,háromhuzamú,egy lángcsöves;felszereltsége:földgázüzemű
tüzelőberendezés,kondenzációs füstgáz-hőhasznosító,irányítástechnika,kazánvezérlő elektronika
szekrényben,szerelvények,szükséges segédüzemi berendezések (szivattyú,ventilátor) és biztonsági
felszerelés;szabályozási tartomány:min.1:5.;engedélyezési nyomásszint:13bar;
- kondenzációs hőhasznosító min.elvárt hőtelj.(50°C-os visszatérő hőmérsékletre kalk.):280-360kW
- kazánba belépő víz hőmérsékletének bizt.visszakeveréssel
- segédüzemi berend.k:frekvenciaváltóval
- irányítástechnika:távfel.és távszab.csatlakozási lehetőséggel,meglévő-autonóm üzemre is képesfolyamatirányító rsz.be kell integrálni
- kazánok irányítástechnikai integrálása a meglévő távfelügyeleti rsz.be
- kazánok kéményeinek felülvizsg.,szükség szerinti roncsolásos vizsg.,felújít.
- a kazánok gázvezetékébe és a melegvíz vezetékébe kalibrált,távfelügyelet fogadására alk.hőmenny.mérők
- kiépült gázveszély érzékelő és vészszellőztető rsz.hez kell csatlakozni
- a kazánokat a kiépített gázvezetéki csatlakozási pontra kell csatlakoztatni (termo ventillátorok,gázérzékelők
rend.re állnak)
- 1db kooperációs üzemre alk. frekvenciaváltóval ellátott keringtető szivattyú beép.
- jótállási időszakban az egyes fő berend.k gyártója által előírt utasítások alapján karbantartási fel.-ok
elvégzése
- szüks.esetén zajszigetelés
- acél nyílászárók cseréje(6db)
- beszállító szendvicspanel szakasz bontása,visszaép.(tervezetten3x6m)
- szellőző zsaluk megszünt.
- tégla falszerk.pótlása,impregnálása
- régi fűtőmű mennyezeti légbefúvó ventilátor nyílásainak lezárása,nyílás szigetelése
- bontott anyagok (amennyiben az hulladéknak minősül),elszáll.,joszab.nak és előírásoknak megfelelő
deponálása,esetlegesen kel. veszélyes hulladékok deponálása,elszáll.,ártalmatlanítása
- futómacskás emelő rsz. kiép. kazánköri szivattyúk és keverőszelep fölé
- meglévő villamos betáplálás választó kapcs.és szekrényének cseréje(2betáp kábel:4*240 mm2 alumínium),
feszültség mentesítést AT-nek szükséges egyeztetni
- az új kazánok villamos e.ellátását korábban kiépült új elosztókból
- új erőátviteli és automatikai hálózat kiép.
- kazánoknak saját vezérlő szekrénnyel kell rend.(kazánégő vezérlés,biztonságtechnikai,szabályzó elemek)
- keringető szivattyúk,előremenő hőmérséklet szabályozás,nyomástar. erőátvitelét külön szekrényből
- tüzelőberendezés biztonsági vezérlőjének alkalmasnak kell lennie a Távfelügyeleti Irányítástechnikai
rsz.felé információs adatkapcs.ra
- villámvédelmi rsz. terv szerinti felújít.
- kivitelezés során megsérült szerkezetek,padozat helyreáll.

AT feladata a kiviteli tervdok. felülvizsg., ill. a szakágankénti (gépészet,elektromos,irányítástechnika)
megvalósulási dok.elkészítése,szállítás,helyszíni szerelés,üzembe
helyezés,tesztek,kalibrációk,kezelőszemélyzet oktatása.
A közbeszerzés tárgyát képező átalakítás, felújítás, építési engedély nélkül végezhető tev.
A komplett rsz létesítésével kapcs. hatósági és üzembe helyezési díjakat AT-nek kell viselnie.
A szerz.szerű teljesítés feltétele 14nap sikeres üzemi próba a teljes rsz-re vonatkozóan és a
hatóság által előírt próbaüzem során felmerülő hibák elhárítása,továbbá KD-ban részletezett
engedélyek,tanúsítványok,dok.ok AK-nek átadása.
AK az ÁFA nélkül számított ellenszolg.10%-ának megfelelő mértékű
keretösszeget(tartalékkeretet)biztosít,amelynek részletes szabályait a KD tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Vállalt teljesítési határidő (szerz. hatálybalépésének napjától számítva
a teljeskörű megvalósításig[üzemi próbával;hatóságilag előírt próbaüzem nélkül],naptári n-ban
megadva) - max. 160 20
2 3. Vállalt műszaki többlettartalom 10
3 3.1. Leszállított rendszer összhatásfoka 100%-os terhelésen 45 °C-os visszatérő vízhőmérséklet
mellett (%) 5
4 3.2. Leszállított rendszer összhatásfoka 25%-os részterhelésen 45 °C-os visszatérő
vízhőmérséklet mellett (%) 5
5 4.Garanciális hibaelhárítási,javítási munkákkal összefüggésben vállalt reakcióidő(hiba bejelentése
és a hiba elhárításának helyszíni megkezdése közötti maximális idő)-egész órákban kifejezve-max24
óra 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 160
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
- Klinker téglás külső falburkolatok felújítása csiszolással a meglazult téglák pótlásával, javításával, a
teljes falfelület olajos emulzióval történő impregnálásával
- Betonfestés
- Lépcső előterének festése
- Külső ereszcsatorna felújítása függőleges levezetőkkel kompletten (AK-val egyeztett RAL kódú
színben)
- Járda felújítása a meglévő járda alapként történő felhasználásával: térkő burkolattal, teherbíró
alapozással
- Az aszfaltozott út szintkülönbségénél rámpás szintre hozással
- Hűtő akna kialakítása az új járdában 800x800mm vasbeton kivitelben fedlappal, a meglévő cső
visszavágásával, csatorna hálózatba bekötéssel

- Meglévő kétszárnyú utcai kapu felújítása és elektromos mozgatásának a kialakítása
- Külső csatorna hálózat cseréje PE anyagú csővezeték rendszerből,a meglévő dimenziókkal azonos
méretben új hűtőaknára csatlakozással a járdában, rákötéssel a telekhatáron lévő aknára, a két
csatorna ágba egy új vasbeton akna beépítésével kompletten
- Hangcsillapító burkolat WM-G50/1-A égőhöz min. 12 dBA csillapítással
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidő nem munkanapokban, hanem naptári napokban
értendő, amelynél kedvezőbb vállalást ajánlatkérő az értékelési szempontok között értékel.
2. A II.1.5) és II.2.6.) pontokban megadott érték technikai szám a hirdetmény feladása érdekében,
ajánlatkérő nem kívánja megadni a beszerzés becsült értékét.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő),
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
1-16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatában
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésének hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell
benyújtania.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevőnek arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati
kötelezettségének.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet III. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. b) pont alapján kizárja azt a gazdasági szereplőt, aki részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett
kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata,
vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése
szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását
megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen
igazolják a megbízhatóságát. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai
közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. [Kbt. 64. § (1)-(2) bek.]
Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 69. § (11) bekezdését.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében,
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, abban az esetben nemleges tartalmú nyilatkozatot kérjük csatolni az
ajánlatba.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek)
a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján
az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről és
ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (3 MW teljesítményt meghaladó, gázüzemű
hőtermelő berendezések értékesítése és helyszíni telepítése és telepítéshez kapcsolódó építészeti
munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól
függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Amennyiben ajánlattevő az előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az érintett
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr. II. fejezetének megfelelően, az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek. Ajánlatkérő a Kr. 2 § (5) bekezdésében
foglaltak alapján a P.1. pont szerinti alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az
érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdésében foglaltak
irányadók, továbbá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban az érintett kapacitást
biztosító szervezet(ek)nek vagy személy(ek)nek az alkalmassági feltételek vonatkozásában
csak azokról kell nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának
igazolásához.
Minősített ajánlattevők vonatkozásában Ajánlatkérő a Kr. 19. § (7) bekezdése szerinti igazolást is
elfogadja.
Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást,
amely az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr.
IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a
szerződés teljesítésére, ha:
P.1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három),
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen minimum nettó 240 millió HUF teljes általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel és összesen minimum nettó 160 millió forint
közbeszerzés tárgyából (3 MW teljesítményt meghaladó, gázüzemű hőtermelő berendezések és
füstgázrendszerének értékesítése és helyszíni telepítése és telepítéshez kapcsolódó építészeti
munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (az
árbevételi adatok a közös ajánlattevők által összeadhatók).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek)
a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
M.1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján
az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év (36 hónap)
legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti, az alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt
tárgyú referenciáinak ismertetése legalább az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe
- a beszerzés tárgya, mennyisége és rövid leírása (olyan részletességű leírása, amely alapján az
alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető (értékesített és
telepített kazán teljesítménye (MW)),
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja: év, hónap szerinti bontásban),
- kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége, továbbá

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
a Kr. 22. § (1) bekezdésének megfelelő igazolással vagy nyilatkozattal.
A Kr. 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell
legalább a fentiekben előírt adatokat.
Részteljesítés esetén a részteljesítéssel érintett adatokat szükséges rendelkezésre bocsátani.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr. II. fejezetének megfelelően, az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek. Ajánlatkérő a Kr. 2 § (5) bekezdésében
foglaltak alapján az M.1. pont szerinti alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az
érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdésében foglaltak
irányadók, továbbá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban az érintett kapacitást
biztosító szervezet(ek)nek vagy személy(ek)nek az alkalmassági feltételek vonatkozásában
csak azokról kell nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának
igazolásához.
Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást,
amely az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr.
IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a
szerződés teljesítésére:
M.1. ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított
három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített minimum
3 MW teljesítményű gázüzemű kazán és füstgázrendszerének értékesítésére és telepítésére
vonatkozó referenciával.
Folyamatban lévő referencia bemutatása esetén kizárólag a vizsgált időszakban részteljesítéssel
lezárult referenciákat veszi figyelembe ajánlatkérő.
Az előírt szakmai alkalmassági követelmény tekintetében az M.1. pontban előírt teljesítmény
igazolása több db kazán összteljesítményével nem fogadható el.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak [az ajánlati felhívás feladását megelőző három év (36 hónap)] alatt
befejezett, de legfeljebb az ajánlati felhívás feladását megelőző hat éven (72 hónapon) belül
megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
AK által alkalmazni kívánt szerződést megerősítő biztosítékok: késedelmi kötbér, hibás teljesítési
kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás (főberendezésekre: kazánra, füstgáz-hőhasznosító berendezésre,
irányítástechnikára, kapcsolódó szerelvényekre, segédüzemi berendezésekre, keringető szivattyúkra,
füstgázrendszerre és szerelvényeire, kondenz semlegesítőkre, kompenzátorra és szerelvényekre, valamint
a KD-ban meghatározott további berendezésekre min. 12 hónap teljes körű jótállás, a fűtőmű részleges
felújítása keretében teljesített kivitelezési munkákra pedig min. 24 hónap jótállás, ezen időszakon belüli
jótállási hibaelhárítások, javítások), előleg-visszafizetési biztosíték (az igényelt előleg összegének megfelelő
mértékben) [részletes információk a KD-ban és a VI. 3) pontban].
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1.Az ajánlatkérés,a szerz.kötés és a kifizetések pénzneme:HUF,és nem köthető semmilyen más külföldi
fizetőeszköz árfolyamához.
2.AK a Kbt.135.§(8)bek. alapján a szerz. szerinti teljes nettó ellenszolg.10%-ának megfelelő összegű
előleget biztosít a KD-ban részletezettek szerint.
3.AK az ellenszolgáltatást szerz.szerű teljesítést követően,tartalmilag és formailag szabályszerűen
kiállított,az AK által leigazolt számla ellenében,a számla kézhezvételét követő 30napon belül átutalással

egyenlíti ki,figyelemmel a von. jsz-i rendelkezésekre (Kbt.135.§(1),(5)-(6),Ptk. 6:130.§(1)-(2),6:155.§(1)).
AK részszámlázási lehetőséget biztosít a KD-ban foglaltak szerint (a szerz. tárgyát képező összes
főberendezés leszállítását követően 60%, a teljes rsz. sikeres üzemi próbáját követő és a szükséges
hatósági engedélyek és dokumentációk rendelkezésre állását és AK részére történő átadását,valamint az
épület és az irányítástechnikai rendszer sikeres műszaki átadás-átvételét követően végszámla 40%.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Közös
ajánlattétel esetén irányadó előírások: Több AT közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén
valamennyi közös AT által aláírt nyilatkozatot csatolni kell arról, hogy nyertességük esetén a szerződés
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak AK felé. A közös AT-k kötelesek maguk közül egy,
a közbeszerzési eljárásban a közös AT-k nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös AT-k
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését [Kbt.
35. § (2) és (3) bek.] A közös AT-k személye az eljárás ideje alatt nem változhat.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon
közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/06/27 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca
1., Móri úti szárny, I. emelet, 114. iroda
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A Közbeszerzési dokumentumokat(KD) ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az I.3.pont szerinti címen az ajánlattételi
határidő lejártáig.A KD letöltését (I.3.pont) az annak mellékletét képező,a kozbeszerzes@szepho.hu
e-mail címre megküldött adatlappal kell igazolni.
2.A II.2.5.pontban megadott értékelési szempontok alapján adható pontszámok:1-10pont.Ár
alszempontjai:1.1.Egyösszegű nettó ajánlati ár (opcionális tételek nélkül)/60,1.2. Opcionális tételek
összesen ára(nettó HUF)/5,Módszer:3.1-3.2.alszempontok esetében egyenes arányosítás,többi
szempontnál fordított arányosítás.A 3.1.-3.2.alszempontok von. megajánlott értéket AT-nek gyártói
nyilatkozat becsatolásával kell igazolnia.
3.AK a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest a III.1.2.,III.1.3. pontban szigorúbban állapította meg az alkalmassági köv.ket.
4.Az ajánlatot 1eredeti pld-ban papíron és az ajánlat szkennelt pld-át tartalmazó 1db elektronikus
másolati pld-ban zárt, roncsolás mentes borítékban/dobozban kell benyújtani,amelyen
a„Szedreskerti Fűtőműbe 2db 4,7-5,4 MW-os kondenzációs gázkazán beszerzése,telepítése” ”-Az
ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” feliratot kell feltüntetni.Az ajánlat részletes formai
köv.-t a KD tart.
5.Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66.§(5)bek.-nek megfelelő és a KD mellékletét képező
Felolvasólapot kitöltve,és az AT eredeti nyilatkozatát a Kbt.66.§(2)bek.-re vonatkozóan.
6.AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(4) és (6)bek. szerint,és az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplőkről, megadva a Kbt.65.§(7)bek.-ben előírt adatokat. Nemleges nyíl. is
csatolandó.
7.Az ajánlathoz csatolni kell a KD mellékletét képező árazatlan költségvetést kitöltve.Az ajánlati
árnak a teljes megvalósításra kell vonatkoznia.
8.AK a Kbt.61.§(4)bek.-re figyelemmel megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel biztosítását.A
vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel objektíve sem lehetséges
a beszerzendő eszközök és az ellátandó feladatok körére és szerves kapcsolatára figyelemmel.
9.AK a III.1.7.)2.alpontban meghat. előleg folyósítását az igényelt előlegnek megfelelő mértékű
előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához köti, mely az AT választása szerint, a Kbt.134.§(6)bek.
a)pontjában megjelölt biztosítéki formák valamelyikében teljesíthető.Az ajánlatban nyilatkozni kell az
előleg-visszafizetési biztosíték határidőben történő rend.re bocsátásáról.
10.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006.évi
V.tv.9.§(3)bek. szerinti aláírás-mintáját,ill. meghatalmazás esetén meghatalmazást.
11.Az eljárásban közreműködő FAKSZ: dr. Balogh Edina, lajstromsz.:00119.
12.AK a teljesítés helyszínének megismerése és megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében
helyszíni bejárást biztosít,. Időpont:2018.05.03.11:00. Találkozási helyszín: 8000 Székesfehérvár,
Szedreskerti ln. 1. Igény esetén AK roncsolással járó vizsgálatok elvégzésének a lehetőségét is
biztosítja munkanapokon 8-12ó között, előzetes bejelentkezés alapján (részletek a KD-ban).
13.AT-nek szakmai ajánlat keretében csatolnia kell a megajánlott, beépítésre kerülő eszközök
műszaki paramétereit bemutató részletes leírását és részletesen be kell mutatnia az eszközök
leszállításával, beépítésével, üzembe helyezésével, szükséges tervezéssel, engedélyeztetéssel
összefügg. felmerülő, az ajánlati árban figyelembe vett, teljesítendő feladatok részletezését.
[részletesen lásd:KD]
14.AT az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy nyertessége esetén, a közbeszerzés
tárgyára von., min.100 M Ft összegre fedezetet nyújtó felelősségbiztosítást köt, illetve meglévő

felelősségbiztosítását kiterjeszti a közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátása során vagy abból
eredően esetlegesen keletkezett károk megtérítésére.
15.AK a Kbt.75.§(2)bek. e)pontját nem alkalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

ALFÖLDVÍZ Zrt. (6206/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ALFÖLDVÍZ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK00844
Postai cím: Dobozi út 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lantos Zsolt
Telefon: +36 305728922
E-mail: lantos.zsolt@alfoldviz.hu
Fax: +36 66528850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alfoldviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.alfoldviz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2018/I. tájékoztató a "Keretmegállapodás az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetésében lévő villamos
szennyvízszivattyúk és keverők részben és egészben történő felújításának és javításának elvégz."
eljáráshoz
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50511000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetésében lévő villamos szennyvízszivattyúk és keverők
részben és egészben történő felújításának és javításának elvégzésére - tárgyú eljárás 2018/I. negyedévi
tájékoztatója

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 17891212 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 2018/I. tájékoztató a "Keretmegállapodás az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetésében lévő villamos
szennyvízszivattyúk és keverők részben és egészben történő felújításának és javításának elvégz."
eljáráshoz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50500000-0

További tárgyak:

50511000-0
50511100-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 5630 Békés, Táncsics u. 33.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A negyedéves tájékoztatóval érintett, megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás ismertetése:
Keretmegállapodás az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetésében lévő villamos szennyvízszivattyúk és keverők
részben és egészben történő felújításának és javításának elvégzésére.
Az egyes keretmegállapodás alapján kibocsátásra kerülő megrendelők alapján a nyertes ajánlattevő által
elvégzendő felújítási, illetve javítási feladatok:
a) komplett villamos szennyvíz szivattyú felújítás
1. állórész tekercselés
2. forgórész új tengely beépítés
3. kopó alkatrészek cseréje (csúszógyűrűs tömítés, szimmering, „O” gyűrű garnitúra, csapágy, kopógyűrű)
4. fogyóanyag (olaj, zsír)
5. főalkatrész csere (járókerék, járókerék ház, olajház, 15 fm kábel)
6. hibafelvételezés
b) részleges villamos szennyvíz szivattyúfelújítás, javítás
A villamos szennyvíz szivattyú felújítás, javítás során az a)/1-6. pontok valamely része(i) nem kerül(nek)
megrendelésre.
c) szivattyú állórész felújítás
A komplett villamos szennyvíz szivattyú állórész felújítás, javítás az a)/1. pont szerint.
d) szállítás
Ajánlatkérő telephelye (Szervizüzem telephelye: 5630 Békés, Táncsics u. 33.) és a nyertes ajánlattevő
szerviz műhelye között. (A javítás minden esetben a nyertes ajánlattevő műhelyében történik, helyszíni
(szivattyú beépítési helyen) javítási igény nincs. A szivattyúk átadás-átvételi helye: 5630 Békés, Táncsics u.
33.)
Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (10) bekezdés alapján előírja, hogy jelen eljárás szerinti szolgáltatásnyújtásra
irányuló szerződés alapján biztosítandó, alábbi, alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezzen el:
a II.2.4 a) / 1. és 6. pont szerinti szolgáltatás;
a II.2.4. c) pont szerinti szolgáltatás.
A felsorolt feladatokra vonatkozó, Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti (előírt szakemberek - azok végzettségére,
képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot

igazoló referenciákra vonatkozó követelmény) alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65. § (7)
bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e
feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
A keretmegállapodással érintett állomány:
Flygt szivattyúk (MT és HT kivitelek) és keverők: 20 db + 20 % db
Kontroll szivattyúk (AKC, KC, KM, K kivitelek): 15 db + 20% db
ABS szivattyúk és keverők: 25 db + 20 % db
Hidrostal szivattyúk: 30 db + 20 % db
Grundfos szivattyúk: 20 db + 20 % db
Házi átemelő szivattyúk: 400 db + 20 % db
Állórész tekercselés, vegyes méret 200 db + 20% db
A Keretmegállapodás alapján egyedi megrendelések kerülnek kibocsátásra, illetve ajánlatkérő - adott
esetben - konzultációt kezdeményez (VI.3./25. pont). A Keretmegállapodás a megkötésétől a jelen felhívás
II.2.7 pontjában előírt időtartamra (60 hónap) jön létre, illetve addig, amíg a megrendelések ki nem merítik
az ajánlatkérő rendelkezésére álló - nettó 300.000.000,- Ft (azaz nettó háromszázmillió forint) - anyagi
fedezetet.
Ütemezés:
A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő konkrét megrendelésétől számolva - igazolt alkatrész hiányt leszámítva
- 14 munkanapon belül köteles a javítást/felújítást befejezni.
A nyertes ajánlattevő a szivattyú állórész javítás/felújítás esetén (alkalmanként 1 - 15 db berendezés) a
megrendeléstől számított 10 munkanapon belül köteles teljesíteni.
--2018. I. negyedévében (2018.01.01-2018.03.31) megrendelt mennyiség 10 egyedi megrendelés során:
Komplett szivattyú: 111 db
egyéb részegységek: 16 db
Összérték: 17.891.212,- Ft
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Éves karbantartási utasítás készítése 10
x Költség kritérium – 1 Flygt CP3085/252 ajánlati ára 3
2 Flygt CP3201/630 ajánlati ára 2
3 Kontroll KC 20.432 ajánlati ára 4
4 Kontroll AKC 21.430 ajánlati ára 4
5 Kontroll KC 41.430 ajánlati ára 2
6 Kontroll AKC 66.450 ajánlati ára 2
7 ABS AS 0630.186-S13/4 ajánlati ára 2
8 ABS AS 0840.118-S12/2EX ajánlati ára 3
9 ABS AS 0840.142-S26/2EX ajánlati ára 3
10 Hidrostal A2QE2-MM3-A01-10 ajánlati ára 4
11 Hidrostal COCQ- MH10D-CNYS2-GSEQ-N1B1-10 ajánlati ára 4
12 Hidrostal BOBQ-E1-BNBA2-GSEQ-NWA2-10 ajánlati ára 4
13 Hidrostal D080-SO1R-DNXB2-MSEQ1+NAB1-20 ajánlati ára 2
14 Hidrostal F10A-SS1+FN3Z8-MSEA+Y1B1-10 ajánlati ára 3
15 Grundfos SEV 80.80.15.4.50.D ajánlati ára 3
16 Grundfos SLV 65.65.09.2.50B ajánlati ára 3
17 Grundfos SVO 24BH1D501P ajánlati ára 3
18 Flygt SR4610.420 ajánlati ára 3
19 Flygt B2052.170 ajánlati ára 3
20 ABS RW 13-6 EC ajánlati ára 3
Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

1. Ajánlati ár (1 db nevezett berendezésen, egyszeri, műszaki leírásban részletezett tevékenység
elvégzésének ellenértéke - nettó Ft/db)
2. Rezsióradíj (nettó Ft/óra/fő) súlyszám: 20
3. Szállítási díj (nettó Ft/alkalom) súlyszám: 10
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 193 - 347719
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató
- közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító
felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 2018/I. tájékoztató a "Keretmegállapodás az ALFÖLDVÍZ
Zrt. üzemeltetésében lévő villamos szennyvízszivattyúk és keverők részben és egészben történő
felújításának és javításának elvégzésére" eljáráshoz
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: Elektro-Generál Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Balmazújvárosi út 10.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: HU
E-mail: info@elektro-general.hu
Telefon: +36 52533740
Internetcím(ek): (URL) http://elektro-general.hu/
Fax: +36 52426027
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17891212
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A jelen, 2018. I. negyedévre vonatkozó tájékoztatót, a megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás
keretében kötött keretmegállapodás alapján teszi közzé az Ajánlatkérő. Az érintett tevékenységek
megrendelése a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, Megrendelő általi közvetlen, egyedi
megrendeléssel történt 10 alkalommal.
Nyertes ajánlattevő:
Elektro-Generál Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
cégjegyzékszám: 09-09-008674
adószám: 12807969-2-09
képviseli: Cifrák Lajos ügyvezető
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: + 36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország:
Telefon: + 36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő
indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az
irányelvben megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve

Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5626/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Főosztály, Schifner Marianna főosztályvezető
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Árpád hídi AVR állomási szekrény felújítása és átalakítása
Hivatkozási szám: TB-274/17
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45315700-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében az Árpád hídi AVR állomási szekrény felújítása és átalakítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? nem )

Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Árpád hídi AVR állomási szekrény felújítása és átalakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45315700-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árpád hídi AVR állomási szekrény felújítása és átalakítása (vállalkozás) az alábbiak
szerint:
Típuskártyák kiszerelése, tisztítása, villamos paraméterek ellenőrzése 111 db
AV szekrény szellőzésének felújítása 1 egység
AV szekrény tisztítása, felújítása, mechanikai beállítása 1 db
AV szekrény módosítása a kiviteli terv alapján 1 db
AV szekrény kártyáinak beszerelése, szerelés utáni ellenőrzés 1 db
AV szekrény statikus vizsgálata 1 db
AV szekrény megvalósulási dokumentáció szállítása 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? nem )
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (hónap) (legalább 6 hónap, legfeljebb 24 hónap) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 181 - 371249
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató
- közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító
felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: Elnevezés: Árpád hídi AVR állomási szekrény felújítása és átalakítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 13180 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? nem )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A legkedvezőbb érvényes ajánlat értéke meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet, ezért a Kbt.
75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az eljárás eredménytelen.
Ajánlattevők:
1.
Ajánlattevő neve: Siemens Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
Ajánlattevő címe: 1143 Budapest, Gizella út 51-57.
Adószáma: 10495892-2-44
2.
Ajánlattevő neve: MOVILL Jármű és Alkatrész Javító és Gyártó Kft.
Ajánlattevő címe: 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 15.
Adószáma: 12106189-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1 8828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 1 8828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (2)(7) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1 8828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 1 8828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő
indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az
irányelvben megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

DAKÖRT Kft. (4827/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DAKÖRT Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK22601
Postai cím: Bakay Nándor utca 48
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerék Csaba
Telefon: +36 709848053
E-mail: kerek.csaba@dakort.hu
Fax: +36 62432736
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dakort.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dakort.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Forgalmi- és utasellenőrzési tevékenység ellátása. Vállalkozási szerződés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
63712710-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DAKÖRT Kft. ellátási körébe tartozó Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyében régiós közszolgáltató
tevékenységet ellátó közösségi közlekedési járműveken a személyszállítási folyamat, utasok és a
személyszállítási tevékenységet végző munkavállalók ellenőrzése a DAKK Forgalmi-közúti ellenőrzés
eljárási és ügyviteli utasításban részletezettek szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 399168000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Forgalmi- és utasellenőrzési tevékenység ellátása. Vállalkozási szerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
63712710-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU32, HU33 A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyék
területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DAKÖRT Kft. érdekkörébe tartozó Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyében régiós
közszolgáltatótevékenységet ellátó közúti közösségi közlekedési járműveken a személyszállítási folyamat,
az utasok és aszemélyszállítási tevékenységet végző munkavállalók ellenőrzése.
A járat ellenőrzését az alábbiak szerint kell végrehajtani:
- 2 fő ellenőr együttesen látja az ellenőrzési feladatot személygépkocsi igénybevételével,
melyhezszemélygépkocsit és gépkocsivezetőt is kell biztosítani,
- naponta átlagosan 350 km-t kell megtenni gépkocsival.
A járat ellenőrzését havonta az alábbi területeken, az alábbi mennyiségben kell ellátni:
- Baja főtelephely: havonta összesen 1200 db járat ellenőrzése,
- Kecskemét főtelephely:havonta összesen 1100 db járat ellenőrzése,
- Békéscsaba főtelephely: havonta összesen 2600 db járat ellenőrzése,
- Szeged főtelephely: havonta összesen 500 db járat ellenőrzése.
Összesen: havi 5400 db járat ellenőrzés.
A Közbeszerzési Dokumentum részét képező műszaki leírásban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat:szakemberek toborzási, kiválasztási, felkészítési,
rendszeresoktatási és munkába állási eljárás folyamatának, módszerének ismertetése, ezek
kidolgozottsága, szakmai megfelelősége 15
2 A forgalmi- és utas ellenőrök, ellenőri egységek munkájának belső ellenőrzésifolyamatának és
módszereinek ismertetése, ezek kidolgozottsága és szakmai megfelelősége 10
3 A szerződésben meghatározott követelmények teljesítéséhez a III.1.3. M.2. pontbanmeghatározott
szakemberen túl szükséges létszám és ellenőri egységek meghatározása 10
4 A tevékenység ellátásához szükséges adminisztrációs feladatok bemutatása atevékenység teljes
folyamatára vonatkozóan 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Megrendelő a megadott havi keretmennyiségen belül + 5 %-kal jogosult
következmény nélkül csökkenteni a megrendelni kívánt járatellenőrzések számát.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 246 - 516301
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató
- közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító
felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Forgalmi- és utasellenőrzési tevékenység ellátása.
Vállalkozási szerződés”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Elit Security Group Kft.
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Polgár u. 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail: info@elitsecurity.eu
Telefon: +36 17766220
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17766225
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: NG 12 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Duna u. 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: HU
E-mail: jobb.sandor@ng12.hu
Telefon: +36 302127799
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17766225
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 450000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 399168000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A közös ajánlattevő neve: Elit Security Group Kft. és NG 12 Kft. mint közös ajánlattevők

A közös ajánlattevő székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. (Elit Security Group Kft.), 1221
Budapest, Duna u. 1-3. (NG 12 Kft. )
Adószáma: 11900502-2-41 (ELIT SECURITY GROUP Kft.), 24246794-2-43. (NG 12 Kft.)
A közös ajánlattevő az egyetlen ajánlattevő az eljárásban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő
indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be

A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az
irányelvben megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (5930/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Előminősítési hirdetmény - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul x
Az érdekelt gazdasági szereplőknek kérelmezniük kell az ajánlatkérőtől az előminősítési rendszer
szerinti minősítésüket. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Nemzeti azonosítószám: AK04992
Postai cím: Anikó u. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Veszely Viktor átviteli igazgató
Telefon: +36 13041379
E-mail: veszely@mavir.hu
Fax: +36 12125649
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mavir.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu/ (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zárkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK04992
Postai cím: Anikó u. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Orosz Judit főmunkatárs
Telefon: +36 13041107
E-mail: oroszj@mavir.hu
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mavir.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zárkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK04992
Postai cím: Anikó u. 4. 2IR-26 szoba
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Orosz Judit főmunkatárs
Telefon: +36 13041107
E-mail: oroszj@mavir.hu
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mavir.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Átviteli hálózati alállomások építése, bővítése, felújítása - Kivitelezők kiválasztása
Hivatkozási szám: 2018-0291
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):

45232220-0

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45232220-0

További tárgyak:

71323100-9

Kiegészítő szójegyzék

71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Átviteli Hálózati alállomások építési, bővítési, felújítási feladatainak ellátására alkalmas kivitelezők
kiválasztása a következő minősítési fokozatok szerint:
1. fokozat: 400/NF kV-os alállomás/kapcsolóberendezés építése, felújítása tervezéssel vagy anélkül.
2. fokozat: 220/NF kV-os alállomás/kapcsolóberendezés építése, felújítása tervezéssel vagy anélkül.
3. fokozat: 120 kV-os kapcsolóberendezés építése, felújítása tervezéssel vagy anélkül.
Az egyes fokozatokhoz tartozó előminősítési listára felkerült jelentkezők az alábbi munkák (építési
beruházások) esetén kapnak közvetlen részvételi felhívást:

1. fokozat esetén: Minden, a közbeszerzési értékhatárt elérő, építési beruházásnak minősülő átviteli hálózati
alállomási építési, felújítási munka vonatkozásában, amely valamely részeleme meghaladja a 380 kV-os
feszültségszintet.
2. fokozat esetén: Minden, a közbeszerzési értékhatárt elérő, építési beruházásnak minősülő átviteli hálózati
alállomási építési, felújítási munka vonatkozásában, amely egyetlen részeleme sem éri el a 380 kV-os
feszültségszintet.
3. fokozat esetén: Minden, a közbeszerzési értékhatárt elérő, építési beruházásnak minősülő átviteli hálózati
alállomási építési, felújítási munka vonatkozásában, amely egyetlen részeleme sem éri el a 220 kV-os
feszültségszintet.
A transzformátorok és a hozzájuk tartozó kapcsolóberendezések (beleértve a tercier oldali berendezéseket
is) esetében mindig a transzformátor legnagyobb feszültségszintje az irányadó.
NF = Nagyfeszültség, minimum 110 kV
KÖF = Középfeszültség, 10 kV - 110 kV.
Az az előminősítésre jelentkező, aki az 1. fokozatnak megfelel, mindhárom fokozatban megfelelő minősítést
kap, így a másik két fokozatot külön nem kell igazolnia. Értelemszerűen, aki a 2. fokozatnak megfelel, az
megfelel a 3. fokozatnak is.
Ajánlatkérő felhívja a jelentkezők figyelmét, hogy a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése
alapján a gazdasági szereplő a II.2.8.) pontban meghatározott időtartamon belül bármikor kérheti
előminősítését és a listára vételét a közbeszerzési dokumentumokban előírt adatok, tények bemutatása, a
szükséges igazolások, nyilatkozatok vagy egyéb dokumentumok, valamint az - előminősítési szempontokra
tekintettel megfelelően kitöltött - egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) csatolása mellett.
Azaz az előírt kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolására az EEKD mellett az előírt igazolások,
nyilatkozatok vagy egyéb dokumentumok egyidőben történő becsatolása szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.8) Az előminősítési rendszer időtartama
x Kezdés: 2018/04/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/04/14 (éééé/hh/nn)
Határozatlan időtartam
Az előminősítési rendszer meghosszabbítása
A meghosszabbításra vonatkozó követelmények:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.9) Az előminősítési szempontok (a fő szempontok és igazolási módok összegzése)
Az előminősítési szempontok:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet előminősítésre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti
kizáró okok fennállnak.
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból a jelentkezőt (közös jelentkezőt), alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
(Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)
Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján
/ Az előminősítési szempontok igazolási módjai:

Jelentkező jelentkezésében - az igazolások benyújtása mellett - az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének
hatálya alá.
A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állásának
igazolásaként a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 14. §, 15. §, valamint a 16. §-ban
meghatározott igazolások is benyújtandók.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel jelentkező jelentkezésében köteles benyújtani arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az
eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a hirdetmény feladásának napjánál nem
régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Az előminősítési szempontok:
SZ)1. Az előminősítési rendszer 1-3. fokozatában alkalmatlan a jelentkező, ha nem szerepel
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (továbbiakban: Étv.)
szerinti, MKIK által vezetett „Építőipari kivitelező vállalkozások kivitelezők”, Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése (TEÁOR 4222) tevékenységre vonatkozó névjegyzékében. Alkalmatlan
a nem Magyarországon letelepedett jelentkező, ha nem szerepel a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
/ Az előminősítési szempontok igazolási módjai:
SZ)1. Tekintettel az Étv. előírásaira, valamint a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára és a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésére, a jelentkezéshez csatolni kell az Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése (TEÁOR 4222) tevékenységre vonatkozó, az MKIK névjegyzékében
szereplés igazolását az érvényes határozat egyszerű másolati példányát vagy az MKIK online
névjegyzékben szereplő nyilvántartási azonosító megjelölését. Ajánlatkérő a nyilvántartásban
szereplést a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, ingyenes hatósági nyilvántartásból
is ellenőrzi. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti
ország nyilvántartásában szereplés igazolása, vagy a letelepedés szerinti országban előírt érvényes
engedély, jogosítvány egyszerű másolati példányának becsatolása, vagy szervezeti, kamarai tagság
igazolása.
Az előminősítési szempontok:
P)1. Alkalmatlan az előminősítésre jelentkező, továbbá közös előminősítésre jelentkező, ha az
Előminősítési hirdetmény (EH) feladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének egyszerű számtani átlaga
nem éri el összesen az előminősítési rendszer
1. fokozatában a nettó 10.000 millió Ft-ot
2. fokozatában a nettó 5.000 millió Ft-ot
3. fokozatában a nettó 3.000 millió Ft-ot.
Amennyiben a jelentkező az ajánlatkérő által vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését,
akkor a jelentkező úgy tud megfelelni, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(alállomások építéséből, bővítéséből felújításából) származó árbevétele eléri vagy meghaladja az
előminősítési rendszer
1. fokozatában a nettó 7.500 millió Ft-ot
2. fokozatában a nettó 3.750 millió Ft-ot
3. fokozatában a nettó 2.250 millió Ft-ot.
/ Az előminősítési szempontok igazolási módjai:
P)1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 19. § (1)
bekezdés c) pontja alapján az előminősítésre jelentkező az EH feladásának napját megelőző
három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélküli - árbevételéről
szóló nyilatkozatával kell igazolni, évenkénti bontásban, valamint azok számtani átlagáról,
annak megfelelően, hogy az előminősítésre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X. 30.) Korm.
Rendelet 19. § (6) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó
kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a P)1. pont szerinti dokumentum bizonyítja, hogy a
gazdasági szereplő megfelel a P)1. pont szerinti követelményeknek, a dokumentum elérhetőségének
pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására.
Az előminősítési szempontok:
P)2. Alkalmatlan az előminősítésre jelentkező, továbbá közös előminősítésre jelentkező, ha az EH
feladásának dátumát megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés

tárgyából (alállomások építéséből, bővítéséből, felújításából) származó általános forgalmi adó nélkül
számított árbevételének egyszerű számtani átlaga nem éri el összesen az előminősítési rendszer
1. fokozatában a nettó 7.500 millió Ft-ot
2. fokozatában a nettó 3.750 millió Ft-ot
3. fokozatában a nettó 2.250 millió Ft-ot.
Amennyiben a jelentkező az ajánlatkérő által vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését,
akkor a jelentkező úgy tud megfelelni, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(alállomások építéséből, bővítéséből felújításából) származó árbevétele eléri vagy meghaladja az
előminősítési rendszer
1. fokozatában a nettó 7.500 millió Ft-ot
2. fokozatában a nettó 3.750 millió Ft-ot
3. fokozatában a nettó 2.250 millió Ft-ot.
/ Az előminősítési szempontok igazolási módjai:
P)2. A Kbt. 65. § (1) bek a) pont, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 19. § (1) bek
c) pontja alapján az előminősítésre jelentkező az EH feladásának dátumát megelőző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (alállomások építése, bővítése,
felújítása) származó - általános forgalmi adó nélküli - árbevételéről szóló nyilatkozatával kell igazolni,
évenkénti bontásban, valamint azok számtani átlagáról, annak megfelelően, hogy az előminősítésre
jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 19. § (6) bek alapján, ha a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a P)2. pont szerinti
dokumentum bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel a P)2. pont szerinti követelményeknek,
a dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő az alkalmasság
igazolására.
Az előminősítési szempontok:
M)1. Alkalmatlan az előminősítésre jelentkező, továbbá közös előminősítésre jelentkező, ha az
Előminősítési hirdetmény feladásának napjától visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik a
vizsgált időszakban befejezett (műszaki átadás-átvétellel zárult szerződésszerűen teljesített), de
legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az előminősítési rendszer
1. fokozatban meghatározott tárgyra történő jelentkezés esetén legalább 1 db nettó 5000 millió Ft
összegű, legalább 380/NF kV-os
2. fokozatban meghatározott tárgyra történő jelentkezés esetén legalább 1 db nettó 1000 millió Ft
összegű, legalább 220/NF kV-os
3. fokozatban meghatározott tárgyra történő jelentkezés esetén legalább 1 db nettó 500 millió Ft
összegű, legalább 120 kV-os
vagy annál nagyobb feszültségű alállomás/kapcsolóberendezés építése, bővítése felújítása
tervezéssel vagy anélküli munkából származó referenciával.
/ Az előminősítési szempontok igazolási módjai:
M)1. A jelentkezőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet
21. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében
előírtak alapján a fenti alkalmassági feltételt a szerződést kötő másik fél által adott igazolással
kell igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az Ajánlatkérő a részteljesítést is
köteles elfogadni.
Az előminősítési szempontok:
M)2. Az előminősítési rendszer 1-3. fokozatában alkalmatlan az előminősítésre jelentkező, továbbá
a közös előminősítésre jelentkező, ha nem igazolják a szerződések teljesítéséhez szükséges, a
Közbeszerzési Dokumentumokban részletesen megjelölt darabszámú és műszaki paraméterekkel
rendelkező, összesen 30 féle munkagép, berendezés, eszköz, jármű rendelkezésre állását.
/ Az előminősítési szempontok igazolási módjai:
M)2. Az előminősítésre jelentkezőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.
30.) Korm. Rendelet 21. § (2) bekezdés h) pont alapján a fentieknek megfelelő alkalmasságot a
teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával,
valamint arra vonatkozó nyilatkozat csatolásával kell igazolnia, hogy azok a szerződés teljesítésének
időtartama alatt is rendelkezésre állnak. A leírásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely az
alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben elő van írva.
Az előminősítési szempontok:
M)3. Az előminősítési rendszer 1-3. fokozatában alkalmatlan az előminősítésre jelentkező, továbbá
a közös előminősítésre jelentkező, ha nem rendelkezik a Közbeszerzési Dokumentumokban
részletesen meghatározott, vezető tisztségviselőkkel, a teljesítésért felelős - a teljesítésbe bevonni
kívánt - szakmai tapasztalattal rendelkező kulcsemberekkel, az alábbi pozíciókban: 7 felelős műszaki

vezető, 4 vezető tervező, 1 biztonságtechnikai mérnök, 2 tervező, valamint adott esetben 1 a
fentiekben felsorolt vezető tisztségviselők, kulcsemberek által beszélt idegen nyelvű villamosenergiaipari szakterületi tolmács.
Több pozícióra ugyanaz a személy jelölhető, de az alkalmasság igazolására összesen legalább 5 főt
be kell mutatni.
/ Az előminősítési szempontok igazolási módjai:
M)3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 21. § (2) bekezdés
e) pontja alapján csatolandó az előminősítésre jelentkező nyilatkozata a teljesítésbe bevonni
kívánt vezető tisztségviselőkről, kulcsemberekről, melynek tartalmaznia kell azoknak vezető
tisztségviselőknek, kulcsembereknek (irányításért felelős személy(ek)nek, műszaki vezető(k)nek,
és a minőségbiztosítási felelősnek) a megnevezését, végzettségük, és/vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetését, a teljesítésben betöltött szerepüket, továbbá csatolandó a vezető
tisztségviselők, kulcsemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, végzettségüket igazoló
dokumentumok (pl. diploma, bizonyítvány) másolata, továbbá a szerződés teljesítésének időtartama
alatti rendelkezésre állásról szóló saját kezűleg aláírt nyilatkozatuk.
Az előminősítési szempontok:
M)4. Az előminősítési rendszer 1-3. fokozatában alkalmatlan az előminősítésre jelentkező, továbbá
a közös előminősítésre jelentkező, ha nem rendelkezik, a szerződések teljesítéséhez szükséges,
a Közbeszerzési Dokumentumokban részletesen, munkarészenként meghatározott létszámú-,
végzettségű-, képzettségű-, jogosultágú és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberekkel.
Építészeti munkákhoz: Minimum 2 csoport.
Pozíciók és szükséges minimális létszám: csoportonként 15 fő
Technológiai szerelési munkákhoz: Minimum 2 csoport.
Csoportonként 22 db pozíció, szükséges minimális létszám: csoportonként 16 fő
Üzembe helyezéshez: 4 db pozíció, szükséges minimális létszám: 2 fő
Egy szakember a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint jelölhető több
pozícióra.
/ Az előminősítési szempontok igazolási módjai:
M)4. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 21. § (2) bekezdés
b) pontja alapján csatolandó az előminősítésre jelentkező nyilatkozata a teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberekről és/vagy vezetőkről, melynek tartalmaznia kell azoknak a szakembereknek
a megnevezését, végzettségük, és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését a
teljesítésben betöltött szerepüket, besorolásukat, továbbá csatolandó a szakemberek és/vagy
vezetők saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, végzettségüket igazoló dokumentumok egyszerű
másolata, továbbá a szerződés teljesítésének időtartama alatti rendelkezésre állásról szóló saját
kezűleg aláírt nyilatkozatuk.
Az előminősítési szempontok:
M)5. Az előminősítési rendszer 1-3. fokozatában alkalmatlan az előminősítésre jelentkező, továbbá
a közös előminősítésre jelentkező, ha nem rendelkezik az előminősítési rendszer tárgyának
(alállomások létesítése, felújítása) megfelelő tevékenységi körre vonatkozó, bármely nemzeti
rendszerben akkreditált, tanúsításra jogosított független szervezet által kiállított saját jogú, érvényes
MSZ EN ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, minőségirányítási rendszerrel,
továbbá EN ISO 14001 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, környezetközpontú
irányítási rendszerrel, MSZ 28001 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, munkahelyi
egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy
ezzel egyénértékű tanúsítvánnyal, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb
írásbeli bizonyítékaival.
/ Az előminősítési szempontok igazolási módjai:
M)5. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 21. § (2) bekezdés
j) pontja alapján csatolandó az előminősítési rendszer tárgyának (alállomások létesítése, felújítása)
megfelelő tevékenységi körre vonatkozó az MSZ EN ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabványnak
megfelelő, minőségirányítási rendszer, továbbá EN ISO 14001 vagy azzal egyenértékű szabványnak
megfelelő, környezetközpontú irányítási rendszer, MSZ 28001 vagy azzal egyenértékű szabványnak
megfelelő, munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer működtetésére vonatkozó
érvényes tanúsítvány, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 24. § (3) és (4) bekezdésének
rendelkezése szerinti, ezzel egyénértékű tanúsítvány egyszerű másolata, továbbá az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb írásbeli bizonyítékai.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Előminősítési hirdetmény - Közszolgáltatások)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az ajánlatkérő által működtetett előminősítési rendszer célja egyrészt, hogy az ajánlatkérőnél
az adott időszakban - évente várhatóan 10.000 millió Ft értékben - felmerülő Átviteli Hálózati
alállomások építésének, felújításának megvalósítása érdekében lefolytatandó közbeszerzési
eljárásokban a részvételre jogosultakat - a feladatok szerinti csoportokba (II.2.4) pont: 1-3. fokozat)
és minősítési fokozatokba (ennek kritériumait a Közbeszerzési Dokumentumok (KD) tartalmazza)
sorolva - előre kiválassza.
A KD-t előminősítési kérelmenként legalább 1 jelentkezőnek, vagy a kérelemben megnevezett
alvállalkozónak le kell töltenie. Az eljárásban való részvétel feltétele a KD letöltésének
visszaigazolása a regisztrációs adatlap visszaküldésével. AK felhívja a jelentkezők figyelmét arra,
hogy nem jelentkezhetnek olyan gazdasági szereplők, akik számára nem kell nemzeti elbánást
nyújtani.
Az előminősítési kérelem formai követelményeit a KD részletesen tartalmazza (1 eredeti papír alapú
példányt, 2 digitális adathordozón, személyes, vagy postai kézbesítéssel kell benyújtani.)
A jelentkező alkalmasságát AK a KD benyújtását követő 30 napon belül tervezi elbírálni és annak
eredményéről a jelentkezőt haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban tájékoztatja. Az
elbírálás időtartamára egyebekben a 307/2015 Kr. 13. § (3) bekezdése irányadó.
AK fenntartja a jogot arra vonatkozóan hogy, ha jelentkező a jelentkezését az ER alapján indítandó
közbeszerzési eljárás(ok) megindítása előtti 30. napnál később nyújtja be, abban az esetben az AK
nem köteles jelentkezőnek részvételi felhívást küldeni.
AK tájékoztatja a Jelentkezőket, hogy ezen EH-nyel a 307/2015 Kr. 12. § (1) bek. szerinti eljárásokat
kíván lefolytatni.
A jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (4) ás (6) bek-ről.
Az üzleti titokra a Kbt. 44. § irányadó.
Csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) a jelentkezést, illetve annak valamely részét aláírták.
Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében - ha aláírási címpéldány nem ismert - közjegyző
által hitelesített aláírási minta. Adott esetben csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazást..
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a becsatolt dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók.
Jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság
előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához
csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. Az átszámítás kapcsán lásd a
közbeszerzési dokumentum szabályozását.

Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bekezdésre hivatkozva közli, hogy az alkalmassági
követelményeket a 28. § (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban állapítja meg.
Az előminősített gazdasági szereplő köteles az AKnek bejelenteni, ha az előminősítési szempontok
szerinti adataiban, körülményeiben változás állt be.
Jelen hirdetmény a fő előminősítési szempontok és igazolási módok összegző leírását tartalmazza.
Részletes leírás a KD-ban található. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt.
47. § (2) bekezdése.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az
irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
13 ajánlati felhívás esetében ezt az információt itt vagy az ajánlattételi felhívásban vagy a tárgyalási
felhívásban adja meg
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (6174/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Barna Orsolya
Telefon: +36 12347124
E-mail: barnao@barnao.hu
Fax: +36 12351048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "Budapest, XVI. kerület Bökényföldi út - Rákosligeti határút (Újszász utca - Cinkotai út közötti) és
Cinkotai út (Rákosligeti határút - Nógrádverőce utca közötti) felújítása"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében "Budapest, XVI. kerület Bökényföldi út - Rákosligeti határút (Újszász utca Cinkotai út közötti) és Cinkotai út (Rákosligeti határút - Nógrádverőce utca közötti) felújítása"
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 2850 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 041 - 088974
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:

2018/02/27 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
...
M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő
csatoljonaz eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban (ezen
időszak alatt befejezett,de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe)
szerződésszerűen teljesített, aközbeszerzés tárgya (városi környezetben, forgalom fenntartása
mellett végzett útépítés és/vagy útfelújítás)szerinti munkákra vonatkozó igazolást a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerintlegalább az alábbi tartalommal:
- az elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek
valómegfelelés megállapítható legyen:
- teljesítés mennyisége,
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap),
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat,
- a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége,
- kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a
referenciaigazolásbólegyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit
teljesítette.
...
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 60 hónapban, városi környezetben, forgalom fenntartása mellett végzett
útépítésre és/vagy útfelújításimunkálatokra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával,
mely tartalmaz min 4000 m3 hidraulikuskötésű útalap, 4380 m3 hengerelt aszfaltréteg és 1390 m2
térkő építést és min 1800 m zárt csapadékcsatornalétesítést. Továbbá mennyiségi előírás nélkül
tartalmaz hírközlési kábel, gázvezeték és ivóvízvezeték kiváltásimunkákat is.
Folyamatos teljesítés esetén az ajánlati felhívás feladását megelőző, a jelzett időszakra eső
tényleges igazoltteljesítések vehetők figyelembe időarányosan.
A referencia max 2 teljesítésből adódhat össze.
...
Helyesen:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
...
M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő
csatoljonaz eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (ezen időszak
alatt befejezett,de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe)
szerződésszerűen teljesített, aközbeszerzés tárgya (városi környezetben, forgalom fenntartása
mellett végzett útépítés és/vagy útfelújítás)szerinti munkákra vonatkozó igazolást a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerintlegalább az alábbi tartalommal:
- az elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek
valómegfelelés megállapítható legyen:
- teljesítés mennyisége,
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap),
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat,
- a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége,
- kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a
referenciaigazolásbólegyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit
teljesítette.
...
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 8 évben (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül
megkezdett teljesítések vehetők figyelembe), városi környezetben, forgalom fenntartása mellett
végzett útépítésre és/vagy útfelújításimunkálatokra vonatkozó szerződésszerűen teljesített
referenciával, mely tartalmaz min 4000 m3 hidraulikuskötésű útalap, 4380 m3 hengerelt aszfaltréteg
és 1390 m2 térkő építést és min 1800 m zárt csapadékcsatornalétesítést. Továbbá mennyiségi
előírás nélkül tartalmaz hírközlési kábel, gázvezeték és ivóvízvezeték kiváltásimunkákat is.
Folyamatos teljesítés esetén az ajánlati felhívás feladását megelőző, a jelzett időszakra eső
tényleges igazoltteljesítések vehetők figyelembe időarányosan.
A referencia max 5 teljesítésből adódhat össze.
...
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/04/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/04/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/04/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:

Kiegészítő szójegyzék

Dátum: 2018/04/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az eljárás közbeszerzési dokumentumai is módosulnak, amelyeket az ajánlatkérő közvetlenül
megküld a már ismert érdeklődőknek, és közzétesz a http://www.bkk.hu/kozbeszerzesidokumentumok/ című honlapján.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Budapest Főváros Kormányhivatala (6161/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemzeti azonosítószám: AK10173
Postai cím: Váci utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Viktória
Telefon: +36 18963926
E-mail: kozbeszerzes@bfkh.gov.hu
Fax: +36 12374882
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Aláírás-minta alapú dok.hitelesítési rendszer kialakítása (POSPADeszközbesz.integrációsszolgsal) alk.fejl.,kapcs-ó ig.szervezési feladatok,tananyagfejl. és képzés,inf-i szakértői,IT bizt-i tanácsadás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
35125110-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Aláírás-minta alapú dokumentum hitelesítési rendszer (AMAHIT) kialakítása (POS PAD eszközbeszerzés
integrációs szolgáltatással) alkalmazásfejlesztés, kapcsolódó igazgatásszervezési feladatok,
tananyagfejlesztés és képzés, informatikai szakértői, IT biztonsági tanácsadás tárgyú vállalkozási szerződés
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 3053 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 038 - 082555
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:

2018/02/22 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Elvégzendő feladatok:
1. Az AMAHIT rendszerhez szükséges eszközök szállítása installálása és működésük ellenőrzése
2. Az AMAHIT rendszer tervezése: A Nyertes Ajánlattevő Ajánlatkérő képviselőinek bevonásával
tervezze meg logikai és fizikai szinten az AMAHIT rendszert különös tekintettel a BFKH által már
alkalmazott rendszerekkel való integrációra.
3. Az AMAHIT rendszer fejlesztése: A Nyertes Ajánlattevő Ajánlatkérő által elfogadott rendszertervek
alapján ki kell fejlessze az AMAHIT rendszert melyet Ajánlatkérő által biztosított szerverekre és
szükség esetén kliensekre kell telepíteni, s el kell végezni a kapcsolódó szállítói teszteket majd közre
kell működni Ajánlatkérő által lebonyolítandó tesztek tervezésében és kivitelezésében.
4. A biometrikus aláírás-minták felvételéhez, kezeléséhez, tárolásához kapcsolódó munkafolyamatok
kidolgozása: A Nyertes Ajánlattevő készíti el azt a munkafolyamat javaslatot, amelynek
Ajánlatkérővel történő egyeztetése és véglegezése alapján Ajánlatkérő ügymenetébe illeszti a
digitalizált biometrikus aláírásminták felvételének és kezelésének folyamatát.
5. Egy meghatározott közigazgatási és egy meghatározott Okmányos ügytípus munkafolyamatának
kidolgozása és összekapcsolása az AMAHIT rendszerrel: Egyrészről Nyertes Ajánlattevő aktív
közreműködésével valamint Ajánlatkérő EKEIDR projektjének együttműködésében létre kell hozni
a biometrikus aláírásminták felvételét és hitelesítését magában foglaló teljes folyamatot. A Nyertes
Ajánlattevő felel az AMAHIT rendszer kapcsolódó szolgáltatásainak működésért, de nem feladata
az Aktív korúak ellátás iránti kérelmét érintő egyéb folyamat elemek tervezése és megvalósítása.
Másrészről Nyertes Ajánlattevő aktív közreműködésével valamint Ajánlatkérő együttműködésében
meg kell tervezni a jelenleg papír alapon működő az un. Okmányos rendszerekkel összefüggő
jogosítványok meghosszabbítását biztosító folyamat AMAHIT rendszerkapcsolatra épülő
hitelesítését és a szükséges AMAHIT valamint Okmányos rendszer oldali interfészek fejlesztésével
bizonyítani annak működését.
6. Biometrikus aláírásokat tároló adatbázisok biztonsági besorolása, titkosítása, biztonsági felügyelet
kialakítása (informatikai szakértői és IT biztonsági tanácsadás)
7. AMAHIT rendszer telepítésével és átadásával, továbbá a fenti munkafolyamatok kialakításával
kapcsolatos igazgatásszervezési feladatok elvégzése
8. Az AMAHIT rendszer telepítésével és átadásával, valamint egy meghatározott közigazgatási és
egy meghatározott Okmányos ügytípussal kapcsolatos elektronikus tananyag kidolgozása
9. Az AMAHIT rendszer felhasználónak képzéséhez szükséges e-learning tananyag elkészítése és
kormányablakonként 2 kulcsfelhasználó és 2 technikai támogató IT szakember, összesen 3.000 fő
képzése
Nyertes Ajánlattevő az alábbi, kombinált, 3 funkciócsoport teljesítését megvalósítani képes, a
műszaki leírásban meghatározott házban elhelyezett, egy vagy több részegységből álló eszköz
(Biometrikus Ügyfélkapcsolati Végpont (BÜV)) elkészítését és leszállítását kell megvalósítsa:
Hardver elemek
1. Funkcionalitás: a biometrikus aláírások digitalizálási képesség:
Méret Az összeszereléstől függően a helyigénye ne legyen több, mint 285 x 210
Súly 1 kg alatt
Interfész USB 2.0
Állvány A beszereléstől függően legalább 15° szögben elhelyezhető legyen
Képernyő méret Legalább 10.5" biztonságos üveg felülettel
Natív felbontás Minimum 1200 x 600
Képarány Az alap képarány 16:09 vagy 16:10 legyen
Tipikus fényesség Legalább 200 cd/m²

Kontraszt arány Minimum 500:1
Válaszidő 16 ms vagy annál gyorsabb
Betekintési szög Legalább 50/70
Olvasási technológia Elektromágneses rezonanciára épülő (EMR) vagy annál korszerűbb
Tollnyomási szint Legalább 512
Koordinált felbontás Minimum 2500 lpi
Toll reakció idő 200 pont/mp vagy gyorsabb
Toll kezelés Elem és vezeték nélküli működés
Megjelenítő panel típusa IPS
Beszerelhetőség VESA
Aktív aláíró terület legalább 26,6 cm (10,5”)
A folytatást karakterhiány miatt II.2.11) pont tartalmazza.
Helyesen:
Elvégzendő feladatok:
1. Az AMAHIT rendszerhez szükséges eszközök szállítása installálása és működésük ellenőrzése
2. Az AMAHIT rendszer tervezése: A Nyertes Ajánlattevő Ajánlatkérő képviselőinek bevonásával
tervezze meg logikai és fizikai szinten az AMAHIT rendszert különös tekintettel a BFKH által már
alkalmazott rendszerekkel való integrációra.
3. Az AMAHIT rendszer fejlesztése: A Nyertes Ajánlattevő Ajánlatkérő által elfogadott rendszertervek
alapján ki kell fejlessze az AMAHIT rendszert melyet Ajánlatkérő által biztosított szerverekre és
szükség esetén kliensekre kell telepíteni, s el kell végezni a kapcs-ó szállítói teszteket majd közre
kell működni Ajánlatkérő által lebonyolítandó tesztek tervezésében és kivitelezésében.
4. A biometrikus aláírás-minták felvételéhez, kezeléséhez, tárolásához kapcs-ó munkafolyamatok
kidolgozása: A Nyertes Ajánlattevő készíti el azt a munkafolyamat javaslatot, amelynek
Ajánlatkérővel történő egyeztetése és véglegezése alapján Ajánlatkérő ügymenetébe illeszti a
digitalizált biometrikus aláírásminták felvételének és kezelésének foly-át.
5. Egy meghatározott közigazgatási és egy meghatározott Okmányos ügytípus munkafolyamatának
kidolgozása és összekapcsolása az AMAHIT rendszerrel: Egyrészről Nyertes Ajánlattevő aktív
közreműködésével valamint Ajánlatkérő EKEIDR projektjének együttműködésében létre kell hozni
a biometrikus aláírásminták felvételét és hitelesítését magában foglaló teljes foly-ot. A Nyertes
Ajánlattevő felel az AMAHIT rendszer kapcs-ó szolgáltatásainak működésért, de nem feladata az
Aktív korúak ellátás iránti kérelmét érintő egyéb foly. elemek tervezése és megvalósítása. Másrészről
Nyertes Ajánlattevő aktív közreműködésével valamint Ajánlatkérő együttműködésében meg kell
tervezni a jelenleg papír alapon működő az un. Okmányos rendszerekkel összefüggő jogosítványok
meghosszabbítását biztosító foly. AMAHIT rendszerkapcsolatra épülő hitelesítését és a szükséges
AMAHIT valamint Okmányos rendszer oldali interfészek fejlesztésével bizonyítani annak működését.
6. Biometrikus aláírásokat tároló adatbázisok biztonsági besorolása, titkosítása, biztonsági felügyelet
kialakítása (informatikai szakértői és IT biztonsági tanácsadás)
7. AMAHIT rendszer telepítésével és átadásával, továbbá a fenti munkafoly-ok kialakításával kapcsos igazgatásszervezési feladatok elvégzése
8. Az AMAHIT rendszer telepítésével és átadásával, valamint egy meghatározott közigazgatási és
egy meghatározott Okmányos ügytípussal kapcs-os elektronikus tananyag kidolgozása
9. Az AMAHIT rendszer felhasználónak képzéséhez szükséges e-learning tananyag elkészítése és
kormányablakonként 2 kulcsfelhasználó és 2 technikai támogató IT szakember, összesen 3.000 fő
képzése
Nyertes Ajánlattevő az alábbi, kombinált, 3 funkciócsoport teljesítését megvalósítani képes, a
műszaki leírásban meghatározott házban elhelyezett, egy vagy több részegységből álló eszköz
(Biometrikus Ügyfélkapcsolati Végpont (BÜV)) elkészítését és leszállítását kell megvalósítsa:
Hardver elemek
1. Funkcionalitás: a biometrikus aláírások digitalizálási képesség:
Méret Az összeszereléstől függően a helyigénye ne legyen több, mint 285 x 210, melyet maximum
8%-kal lehet meghaladni
Súly 1 kg alatt
Interfész USB 2.0
Állvány A beszereléstől függően legalább 15° szögben elhelyezhető legyen
Képernyő méret Legalább 10.5" biztonságos üveg felülettel
Natív felbontás Minimum 1200 x 600
Képarány Az alap képarány 16:09 vagy 16:10 legyen
Tipikus fényesség Legalább 200 cd/m²
Kontraszt arány Minimum 500:1

Válaszidő 16 ms vagy annál gyorsabb
Betekintési szög Legalább 50/70
Olvasási technológia Elektromágneses rezonanciára épülő (EMR) vagy annál korszerűbb
Tollnyomási szint Legalább 512
Koordinált felbontás Minimum 2500 lpi
Toll reakció idő 200 pont/mp vagy gyorsabb
Toll kezelés Elem és vezeték nélküli működés
Megjelenítő panel típusa IPS
Beszerelhetőség VESA
Aktív aláíró terület legalább 26,6 cm (10,5”)
A folytatást karakterhiány miatt II.2.11) pont tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/04/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:30 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:30 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/04/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:30 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:30 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosítja a közbeszerzési dokumentumot, amelyet egységes szerkezetben a
www.okfon.hu honlapon valamennyi érdeklődő számára hozzáférhetővé tesz.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (6166/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Intézményi és szünidei gyermekétkeztetés biztosítása Debrecen Megyei Jogú Város
közigazgatási területén működő nevelési és közoktatási intézményekben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Intézményi és szünidei gyermekétkeztetés biztosítása Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén
működő nevelési és közoktatási intézményekben - vállalkozási szerződés
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 5284 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 069 - 153689
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
10.
Műszaki-szakmai alkalmassági követelmények:
M1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját
megelőző 36 hónapban, legalább két évig az adott intézmény nyitvatartási időszakának figyelembe
vételével folyamatosan teljesített étkeztetési tevékenység ellátására vonatkozó referenciával vagy
referenciákkal, mely(ek)tartalmaztak legalább napi 11 000 adag ebéd előállítását és tartalmazott/
tartalmaztak legalább 7 db főzőkonyha üzemeltetését. A 10 havi teljesítés minden egyes napjának a
vizsgálati időtartamba kell esnie.
M2./ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik 1 fő dietetikus és 2 fő diétás szakács
szakemberrel, akik mindegyike legalább 12 hónap, képesítésüknek megfelelő szakmai gyakorlattal
rendelkezik.
Ajánlatkérő az M2 alkalmassági követelmény tekintetében a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján
előírja, hogy a dietetikus és diétás szakács szakemberek által a jogszabályok szerint ellátandó
feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike
végezheti el. Erre tekintettel a fenti alkalmassági követelmény tekintetében Ajánlattevő nem
támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti
alvállalkozó.
Az igazolási módokat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Karakter-korlátozásra tekintettel folytatás a VI.4.3) pontban.
Helyesen:
10.
Műszaki-szakmai alkalmassági követelmények:
M1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját
megelőző 36 hónapban, legalább két évig az adott intézmény nyitvatartási időszakának figyelembe
vételével folyamatosan teljesített étkeztetési tevékenység ellátására vonatkozó referenciával vagy
referenciákkal, mely(ek)tartalmaztak legalább napi 11 000 adag ebéd előállítását és tartalmazott/
tartalmaztak legalább 7 db főzőkonyha üzemeltetését. A két éves teljesítés minden egyes napjának
a vizsgálati időtartamba kell esnie.
M2./ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik 1 fő dietetikus és 2 fő diétás szakács
szakemberrel, akik mindegyike legalább 12 hónap, képesítésüknek megfelelő szakmai gyakorlattal
rendelkezik.
Ajánlatkérő az M2 alkalmassági követelmény tekintetében a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján
előírja, hogy a dietetikus és diétás szakács szakemberek által a jogszabályok szerint ellátandó
feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike
végezheti el. Erre tekintettel a fenti alkalmasságikövetelmény tekintetében Ajánlattevő nem
támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti
alvállalkozó.
Az igazolási módokat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Karakter-korlátozásra tekintettel folytatás a VI.4.3) pontban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A
szándéknyilatkozatok benyújtásánakhatárideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/04/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/04/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A felhívás fenti módosításával összhangban módosulnak a további közbeszerzési dokumentumok is.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Debreceni Egyetem (5581/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01719
Postai cím: Egyetem tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakodáné Nyerges Enikő
Telefon: +36 52512700/73055
E-mail: jakodane.nyerges.eniko@fin.unideb.hu, juhaszne.erzsebet@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): kancellaria.unideb.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-539 IVF eszközök beszerzése Debreceni Egyetem Klinikai Központ Asszisztált
Reprodukciós Centrum részére
Hivatkozási szám: DEK-539
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-539 IVF eszközök beszerzése Debreceni Egyetem Klinikai Központ Asszisztált Reprodukciós Centrum
részére
1. rész Embriológiai laboratóriumi munkaállomások
2. rész: Petesejt nyeréshez szükséges eszközök
3. rész: Embriótenyésztő előkevert gázos asztali Benchtop típusú inkubátor
4. rész: Embriótenyésztő inkubátorral egybeépített Time-lapse embrió monitorizáló rendszer
5. rész: Folyékony nitrogénes fagyasztó és fagyasztva tároló rendszer
6. rész: Eszköz és anyag előkészítés
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender

Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 4772 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 063 - 139511
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/28 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya Embriológiai laboratóriumi munkaállomások szállítása
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Asszisztált Reprodukciós Centrum részére, mely az alábbi
egységekből áll:
- Mikromanipulációs munkaállomás, szabadon álló: 8 részegység
- Lamináris légáramlású IVF Fülkébe szerelt mikromanipulációs munkaállomás: 9 részegység
- Gaméta és embrió előkészítő lamináris légáramlású munkaállomás: 7 részegység
- Gaméta és embrió vitrifikációs lamináris légáramlású IVF munkaállomás: 5 részegység
- Spermapreparációs munkaállomás: 10 részegység
Csak gyári új, korábban használatban nem volt termékek ajánlhatóak
A beszerzés magában foglalja a szállítást és beüzemelést, betanítást is.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevő köteles ajánlatot adni a részhez tartozó összes tétel vonatkozásában, figyelemmel arra,
hogy a részenkénti összértékek összehasonlíthatóak legyenek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció
(közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki
előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az
egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű
eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a
gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet
minősítése.
Helyesen:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya Embriológiai laboratóriumi munkaállomások szállítása
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Asszisztált Reprodukciós Centrum részére, mely az alábbi
egységekből áll:
- Mikromanipulációs munkaállomás, szabadon álló: 8 részegység
- Lamináris légáramlású IVF Fülkébe szerelt mikromanipulációs munkaállomás: 8 részegység
- Gaméta és embrió előkészítő lamináris légáramlású munkaállomás: 7 részegység
- Gaméta és embrió vitrifikációs lamináris légáramlású IVF munkaállomás: 5 részegység
- Spermapreparációs munkaállomás: 10 részegység
Csak gyári új, korábban használatban nem volt termékek ajánlhatóak
A beszerzés magában foglalja a szállítást és beüzemelést, betanítást is.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevő köteles ajánlatot adni a részhez tartozó összes tétel vonatkozásában, figyelemmel arra,
hogy a részenkénti összértékek összehasonlíthatóak legyenek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció
(közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki
előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az
egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű
eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a
gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet
minősítése.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosította a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírást és
ártáblázatot. A módosított közbeszerzési dokumentumok az eredeti felhívás I.3.) pontjában megadott
internetes elérhetőségről tölthetők le.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Dunántúli Református Egyházkerület (5828/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Dunántúli Református Egyházkerület
Nemzeti azonosítószám: AK14135
Postai cím: Árok utca 6.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bellai Veronika
Telefon: +36 306883114
E-mail: bellai.veronika@gmail.com
Fax: +36 89512402
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): refdunantul.hu
A felhasználói oldal címe (URL): refdunantul.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskola konyhai szárnyának
átalakítása, rekonstrukciója, homlokzati felújítása, nyílászárócseréje, gépészeti korszerűsítése vállalkozási
szerződés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskola konyhai szárnyának átalakítása,
rekonstrukciója, homlokzati felújítása, nyílászárócseréje, gépészeti korszerűsítése vállalkozási szerződés
keretében
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 4259 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 056 - 123177

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/19 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
x A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 13
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A következő helyett:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
Helyesen:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos (X)
igen ( ) nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: részben igen: KEHOP-5.2.3-16-2016-00066
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Földművelésügyi Minisztérium (5565/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Földművelésügyi Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK02415
Postai cím: Kossuth Lajos tér 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kozma Károly
Telefon: +36 17952396
E-mail: karoly.kozma@fm.gov.hu
Fax: +36 17950489
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MKB3/2018 - Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem
használható gumiabroncsok gyűjtése és őrlés útján történő hasznosítása
Hivatkozási szám: MKB3/2018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
MKB3/2018 - 16 000 000 kg Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem
használható gumiabroncsok gyűjtése és őrlés útján történő hasznosítása, 2018. évben szolgáltatásmegrendelési (atipikus) szerződés keretében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV.
törvény 22. § (1) bekezdése alapján
1. rész: 3.000.000 kg
2. rész: 3.000.000 kg
3. rész: 3.000.000 kg
4. rész: 3.000.000 kg
5. rész: 2.000.000 kg
6. rész: 2.000.000 kg
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices

x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 4648 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 063 - 140037
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/28 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési
rendszer időtartama
A következő helyett:
Kezdés: 31/05/2018
Befejezés: 31/05/2019
Helyesen:
Kezdés: 01/09/2018
Befejezés: 31/05/2019
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A Kbt. 52. § (5) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő nem módosul.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Országos Rendőr-főkapitányság (5882/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: AK05982
Postai cím: Teve utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Merklné Szeiler Orsolya
Telefon: +36 1443-5597
E-mail: merklo@orfk.police.hu
Fax: +36 14435597
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.police.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Lövedékálló mellény külső és lövedékálló mellény rejtett beszerzése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
35815100-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Lövedékálló mellény külső 4000 darab és lövedékálló mellény rejtett 3000 darab beszerzése a műszaki
leírásban meghatározott paraméterek szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 19297 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 011 - 020317
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/01/15 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/04/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/04/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:

Kiegészítő szójegyzék

VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
Helyesen:
Kiegészül az alábbiakkal:
A nyertes AT a szerződéskötésig köteles benyújtani a haditechnikai termékkel kapcsolatos
tevékenység végzésére vonatkozó dokumentumokat.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Jelen hirdetmény közzétételére a Kbt. 55. § (1) bekezdés alapján kerül sor. A hirdetmény
közzétételével
egyidejűleg Ajánlatkérő tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt
érdeklődésüket
jelezték.
Ajánlatkérő tájékoztatja az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy az alábbi közbeszerzési
dokumentumok
módosulnak az ajánlati felhívás módosítása mellett:
- KKD,
- KKD Műszaki leírás.
A közbeszerzési dokumentumok módosításait Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező
helyen
közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Jászberény Városi Önkormányzat (6020/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul x
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászberény Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK03454
Postai cím: Lehel vezér tér 18.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyi István
Telefon: +36 57505785
E-mail: hegyi.istvan@jaszbereny.hu
Fax: +36 57505713
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.jaszbereny.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.jaszbereny.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https:///www.burosesgombocz.hu/kozbeszerzesi-eljarasok (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Bűrös és Gombocz Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1092 Budapest, Kinizsi u. 21-25. B. lph. I. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bűrös László
Telefon: +36 12195521
E-mail: burostsa@enternet.hu
Fax: +36 12195522
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.burosesgombocz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.burosesgombocz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre

x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Bűrös és Gombocz Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1092 Budapest, Kinizsi u. 21-25. B. lph. I. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bűrös László
Telefon: +36 12195521
E-mail: burostsa@enternet.hu
Fax: +36 12195522
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.burosesgombocz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.burosesgombocz.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jászberény közigazgatási területén közétkeztetés bizt-a a hatályos jogszab-oknak és egyéb vonatkozó szabnak megfelelően,az alábbi intézményekben:
Fürkész Óvoda(5100 Jászberény, Kossuth u. 116.)
Gézengúz Óvoda(5100 Jászberény, Mártírok u. 5.)
Hétszínvirág Óvoda(5100 Portelek, Fő u. 22.)
Kuckó Óvoda(5100 Jászberény, Báthori u. 37.)
Sün Sámuel Óvoda(5100 Jászberény, Lajosmizse u. 1.)
Szivárvány Óvoda(5100 Jászberény, Szt. István krt. 18.)
Zengő Óvoda(5100 Jászberény, Kiss E. u. 12.)
Központi Óvoda(5100 Jászberény, Bajcsy Zs. u. 10.)

Jászsági Apponyi A. Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk.(5100 Jászb., Bajcsy u. 1.)
Jászsági Ált. Isk. Bercsényi M. Ált. Isk. Tagintézménye(5100 Jászb., Bercsényi út 9-13.)
Jászsági Ált. Isk. Székely M. Ált. Isk. Tagintézménye(5100 Jászb., Lehel vezér tér 6.)
Szent István Körúti Egységes Gyógyped. Int.(5100 Jászb., Szt István krt. 22.)
Lehel Vezér Gimn.(5100 Jászb., Szentháromság tér 1.)
Szent István Sport Ált. Isk. és Gimn. (5100 Jászb.,Rákóczi út 53.)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára
vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján közétkeztetési szolgáltatás nyújtása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55520000-1

További tárgyak:

55510000-8
55523000-2
55524000-9
55300000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jászberény város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jászberény város közigazgatási területén közétkeztetés biztosítása a hatályos jogszabályoknak és egyéb
vonatkozó szabályoknak megfelelően, az alábbi intézményekben:
ELLÁTANDÓ INTÉZMÉNY / NAPI ADAGSZÁMOK (DB):
I. ISKOLÁK:
I.1. JÁSZSÁGI APPONYI ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA (CÍM: 5100
JÁSZBERÉNY, BAJCSY U. 1.)
Étkeztetési szolgáltatás:
- Napi háromszori étkezés
- Étkezési napok száma: 185 nap/tanév
- Étkezéssel érintett napok: tanítási napok
- Tanulói étkezések mennyisége:

tízórai (adag/nap) 240 fő
ebéd (adag/nap) 284 fő
uzsonna (adag/nap) 240 fő
- Ételkiszállítás helyszíne: 5100 Jászberény Bajcsy u.1.
I.2. JÁSZSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA BERCSÉNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE (CÍM:
5100 JÁSZBERÉNY, BERCSÉNYI ÚT 9-13.)
Étkeztetési szolgáltatás:
- Napi háromszori étkezés
- Étkezési napok száma: 185 nap/tanév
- Étkezéssel érintett napok: tanítási napok
- Tanulói étkezések mennyisége:
tízórai (adag/nap) 194 fő
ebéd (adag/nap) 311 fő
uzsonna (adag/nap) 125 fő
- Ételkiszállítás helyszíne: 5100 Jászberény Bercsényi út 9-13.
1.3 JÁSZSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKELY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE (CÍM:
5100 JÁSZBERÉNY, LEHEL VEZÉR TÉR 6.)
Étkeztetési szolgáltatás:
- Napi háromszori étkezés
- Étkezési napok száma: 185 nap/tanév
- Étkezéssel érintett napok: tanítási napok
- Tanulói étkezések mennyisége:
tízórai (adag/nap) 111 fő
ebéd (adag/nap) 153 fő
uzsonna (adag/nap) 66 fő
- Ételkiszállítás helyszíne: 5100 Jászberény Lehel vezér tér 6.
1.4. SZENT ISTVÁN KÖRÚTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZET (CÍM: 5100 JÁSZBERÉNY,
SZENT ISTVÁN KÖRÚT 22.)
Étkeztetési szolgáltatás:
- Napi háromszori étkezés
- Étkezési napok száma: 185 nap/tanév
- Étkezéssel érintett napok: tanítási napok
- Tanulói étkezések mennyisége:
tízórai (adag/nap) 121 fő
ebéd (adag/nap) 127 fő
uzsonna (adag/nap) 97 fő
- Ételkiszállítás helyszíne: 5100 Jászberény Szent István körút 22.
1.5. SZENT ISTVÁN SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (CÍM: 5100 JÁSZBERÉNY, RÁKÓCZI
ÚT 53.)
Étkeztetési szolgáltatás:
- Napi háromszori étkezés
- Étkezési napok száma: 185 nap/tanév
- Étkezéssel érintett napok: tanítási napok
- Tanulói étkezések mennyisége:
tízórai (adag/nap) 142 fő
ebéd (adag/nap) 337 fő
uzsonna (adag/nap) 142 fő
- Ételkiszállítás helyszíne: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.
1.6. LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM: 5100 JÁSZBERÉNY, SZENTHÁROMSÁG TÉR 1.
Étkeztetési szolgáltatás:
- Napi egyszeri étkezés
- Étkezési napok száma: 185 nap/tanév
- Étkezéssel érintett napok: tanítási napok
- Tanulói étkezések mennyisége:
ebéd (adag/nap) 53 fő
- Ételkiszállítás helyszíne: 5100 Jászberény Bajcsy u. 1.
II. ÓVODÁK
Étkeztetési szolgáltatás:
- Napi háromszori étkezés
- Étkezési napok száma: 220 nap/tanév

- Étkezéssel érintett napok: nevelési napok
- Gyermek étkezések mennyisége:
tízórai (adag/nap) 636 fő
ebéd (adag/nap) 636 fő
uzsonna (adag/nap) 636 fő
- Ételkiszállítási helyszínek:
Fürkész Óvoda - Jászberény, Kossuth u. 116.
Gézengúz Óvoda - Jászberény, Mártírok u. 5.
Hétszínvirág Óvoda - Portelek, Fő u. 22.
Kuckó Óvoda - Jászberény, Báthori u. 37.
Sün Sámuel Óvoda - Jászberény, Lajosmizse u. 1.
Szivárvány Óvoda - Jászberény, Szt. István krt. 18.
Zengő Óvoda - Jászberény, Kiss E. u. 12.
Központi Óvoda - Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.
Valamennyi intézmény esetén a megrendelést a teljesítést megelőző nap 10.00 óráig kell elküldeni. Diétás
étkezés biztosítása valamennyi intézmény esetén szükséges.
Nyertes Ajánlattevő (AT) feladatát képezi továbbá a közétkeztetési szolgáltatás ellátásához szükséges
mindazon konyhai bútorzat és evőeszközök, edények biztosítása, melyekkel Ajánlatkérő (AK) nem
rendelkezik.
A szolgáltatás jogszabályoknak és a szerződés rendelkezéseinek maradéktalanul megfelelő ellátása
Vállalkozó feladata és felelőssége, ezért az eszközszükséglettel kapcsolatban általános követelmény
mindazon - rendelkezésre nem álló - eszközök biztosítása, melyek a jogszabály- és szerződésszerű
teljesítéshez szükségesek.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 120 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.4. pontban meghatározott adagszámok (létszám) és nevelési napok a 2018/2019. nevelési évre
vonatkoznak. A Felek közötti elszámolás alapja az adott időszak élelmezési napjain a ténylegesen
megrendelt és leszállított mennyiség (adagszám). Az ellátást az érintett intézmények mindenkori
létszámának megfelelően kell biztosítani.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet AT, alvállk., és alkalmasság
igazolásában résztv. gazd. szereplő (KAP.NYÚJTÓ), akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bek g)-k), m) és
q) pontjában foglalt kizáró okok fennállnak.
AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót, vagy KAP.NYÚJTÓT, aki a fenti kizáró
okok hatálya alá tartozik vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.
AT-nek az ajánlatban a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (KR) 17.§ (1)bek. szerint egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, a Kbt. 62.§
(1)bek. k)pont kb)pontját a 8. § i) pont ib) alpont és a 10.§ g)pont gb)alpont szerint kell igazolnia. Az
alvállk. és az KAP.NYÚJTÓ vonatkozásában az AT nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintettek
vonatkozásában nem állnak fenn a kizáró okok.
Igazolásként a felhívás VI.5) pont szerinti feladásának napjánál régebbi keltezésű nyil-(ok) is
benyújthatóak.
Az igazolási módról részletesen a KR 1. és 17. § szól.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK nem fizet előleget. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135.§(1), (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bek. szerint.
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási
kötbér.
A további információkat - a terjedelmi korlátra tekintettel - a dokumentáció és a szerződéstervezet
tartalmazza.
IV:1.11. pont folyt.:
1.4. ált. iskolások részére uzsonna nettó egységára (Ft) súly: 5
1.5. középisk. részére ebéd nettó egységára (Ft) súly: 19
1.6. Diétás étkezés felára (%) súly: 3
2. A szolgáltatatás dietetikai szempontból való megfelelőségi foka (mintaétlap) súly: 24
2.1. óvodás (4-6 éves) korcsoport mintaétlapjának megfelelőségi foka súly: 8
2.2. ált. iskolás (7-10 éves) korcsoport mintaétlapjának megfelelőségi foka súly: 8
2.3. ált. iskolás (11-14 éves) korcsoport mintaétlapjának megfelelőségi foka súly: 8
3. Étrend változatosságának mértéke súly: 5
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
AT-k érvényes ajánlatai a Kbt. 76.§(2)bek. c) pont szerint kerülnek értékelésre.
Az ajánlatok értékelésekor adható pontszám valamennyi értékelési szempont esetében: 0-100. Az
értékelési módszer részletes leírását - terjedelmi korlátok miatt - a dokumentáció tartalmazza.
1.Nettó egységár (Ft) súly: 71
1.1. óvodások részére napi 3-szori étkezés nettó egys.ára (Ft) súly: 19
1.2. ált. iskolások részére tízórai nettó egys.ára (Ft) súly: 6
1.3. ált. iskolások részére ebéd nettó egys.ára (Ft) súly: 19
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:

(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma :
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK felhívja a figyelmet, hogy tekintettel az EU Hivatalos Lapjának szigorú karakterkorlátozására,
nem tudja az egyéb információk teljes tartalmát, ennek részeként az ajánlatban csatolandó
dokumentumok teljes körét rögzíteni, ezért azokat részletesen az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
2. A P1., P2., M1. M2. és M3. alkalmassági köv-ek a KR-ben és a Kbt. 187.§ (2) bek. r) pontja
alapján a Közbeszerzési Hatóság „MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvételhez” tájékoztatójában rögzítetteknél szigorúbb alkalmassági követelményt
tartalmaznak.
3. AK az ajánlattételt biztosíték nyújtásához köti, amit AT-nek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg
kell AK rendelkezésére bocsátani 2.000.000,- HUF értékben a Kbt. 54.§ (2)bek. szerint.A részletes
előírásokat a dokumentáció tartalmazza.AK fizetési számlájára történő befizetés átutalással
teljesíthető az AK OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11745035-15408442-00000000 sz. számlájára.A
befizetés igazolásának módja: az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolata, vagy a
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezességi, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényi formájában
nyújtandó ajánlati biztosíték esetében az eredeti okmány az ajánlathoz csatolandó.
4. AK kizárja azt az AT-t, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
5. Az ajánlati dokumentáció AK által a Kbt. 57.§ (1) bek. alapján a felhívás közzétételének napjától
rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok gyűjtőneve, ajánlati dokumentáció/
dokumentáció elnevezés az AK által a felhívás közzétételének napjától rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentumokat jelöli.
6. A Kbt. 57.§ (2) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább 1 ATnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi
határidő lejártáig. A dokumentáció a regisztrálási adatok (cégnév, székhely, adószám, kapcsolattartó
neve, e-mail) megadását követően férhető hozzá a https://www.burosesgombocz.hu/kozbeszerzesieljarasok honlapon.
7. AK a Kbt. 35.§ (8)-(9) bek-ben foglaltakra tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet létrehozását.
8. Helyszíni bejárás: 2018. 04. 27-én 10:00-kor. A találkozás helye: a Jászberényi Önkormányzat
épülete előtt (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.)
9. A Pontkiosztás módszere: arányosítás. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság Útmutatójának 1.
sz. melléklet A)1.bb). képletét alkalmazza az egyenesen arányos (al)szempontok tekintetében, és
1. sz. melléklet A)1.ba). képletét a fordítottan arányos (al)szempontoknál. 1. ért. szempont fordított
arányosság, 2. és 3. egyenes arányosság szerint.
10. AT szakmai ajánlata részeként köteles benyújtani a középiskolás (15-19 éves) korcsoport étlapja
hatályos 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásainak megfelelő mintaétlapot. A középiskolás (15-19 éves) korcsoport mintaétlapja nem kerül
értékelésre. AK érvénytelennek nyilvánítja AT ajánlatát, ha az általa benyújtott középiskolás (15-19
éves) korcsoport mintaétlapja nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak.
11. AT-i nyilatkozatot kell csatolni a Kbt. 66.§ (2), (4) és (6) bek-nek, illetve a 67.§ (4) bek-nek
megfelelően.
12. Alkalmazásra kerül a Kbt. 69.§ (11)bek., 53.§ (5)bek. és 131.§ (4) bek.
13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2)bek. e)pontját.
14. Folyamatban lévő vált. bejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott vált.
bejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve ha nincs
ilyen folyamatban, a nemleges nyilatkozatot is.
15. Bontás helye: Bűrös és Gombocz Ügyvédi Iroda (1092 Budapest, Kinizsi u. 21-25. B. lph. I. em.
2.) Bontás ideje: a IV.2.2.) pontban meghatározott időpont.
16. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: Dr. Bűrös László (FAKSZ lajstromszám: 00112)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.3. folyt.:
17. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére AT, ha
P/1 az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5. pont) visszafelé számított három
üzleti év tekintetében saját vagy jogelődje számviteli törvény szerinti beszámolója szerint az üzemi
(üzleti) eredménye az utolsó három lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.
A KR 19. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha AT azért nem rendelkezik beszámolóval AK
által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - AT alkalmatlan,
ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetési szolgáltatások nyújtásából)
származó - árbevétele nem éri el összesen a nettó 180.000.000,- Ft-ot.
P/2 az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5. pont) visszafelé számított
három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben a(z) - általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti (közétkeztetési szolgáltatások nyújtásából származó) árbevétele a
vizsgált években összesen nem éri el a 600.000.000,- HUF-ot. Amennyiben AT, közös AT-k AK
által előírt teljes időszak kezdete után kezdte meg működését, AK akkor tekinti alkalmasnak, ha a
működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetési szolgáltatások nyújtásából) származó
árbevétele elérte a nettó 180.000.000,- Ft-t.
M.1 nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától (felhívás VI.5. pont) visszafelé
számított 3 évben legalább 2 éven keresztül folyamatosan teljesített közétkeztetési referenciával,
amely legalább 800 fő iskolai és/vagy óvodai igénybevevő részére biztosított szolgáltatást, amely
minimum 3 darab tálaló-melegítőkonyha teljes körű működtetését is igazolja.
M.2 nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes:
M.2.1. MSZ EN ISO 9001:2015, vagy egyenértékű tanúsítvánnyal, illetve nem csatolja a
minőségbiztosítás megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírását, és
M.2.2. MSZ EN ISO 22000:2005 vagy egyenértékű tanúsítvánnyal, illetve nem csatolja élelmiszer
biztonság megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírását, és
M.2.3 MSZ EN ISO 14001:2015 vagy egyenértékű tanúsítvánnyal, illetve nem csatolja a
környezetvédelmi követelmények, megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírását
és
M.2.4. MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű tanúsítvánnyal,
illetve nem csatolja a munkahelyi egészségvédelem és biztonság megvalósítása érdekében tett
intézkedéseinek részletes leírását.
M.3 nem rendelkezik:
M.3.1. min. 1 fő szakács képzettségű, legalább 72 hónap gyermekétkeztetési gyakorlattal rendelkező
szakemberrel, és
M.3.2. min. 1 fő diétás szakács szakképzettségű, legalább 60 hónap gyermekétkeztetési gyakorlattal
rendelkező szakemberrel, és
M.3.3. min. 1 fő 60 hónap szakmai gyakorlattal (élelmezésvezetői munkakörben végzett
tevékenység) rendelkező élelmezésvezető képzettségű szakemberrel. A szakmai gyakorlat
időtartama a végzettség megszerzésétől legfeljebb a jelen felhívás feladásának időpontjáig terjedhet.
Alkalmasság igazolása:
P/1. A KR 19.§(1)bek. b)pont, P/2. KR 19.§(1)bek. c)pont, M/1 KR 21.§(3)bek. a)pont és 22.§ (1)(2 )bek., M/2. KR. 21.§(3)bek. c)pont, M/3 KR 21.§(3)bek b)pont szerint. alapján.
18. Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető.
AK a részekre történő ajánlattétel lehetőségét gazdasági ésszerűségi okok miatt nem biztosítja.
A részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása nem egyeztethető össze a gazdasági
ésszerűséggel, a beszerzési igény egységesítése a szolgáltatási volumen nagyságára tekintettel

kedvezőbb ajánlatokat eredményezhet. Részajánlattétel biztosítása ellentétes a gazdasági
ésszerűséggel, valamint a hatékony, összehangolt munkavégzéssel. A részajánlatétel kizárásával
biztosítható az egységes szolgáltatási színvonal, egységes irányítás és a könnyebb kapcsolattartás.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás
céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan
mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben
megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat

Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Magyar Birkózó Szövetség (5788/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Birkózó Szövetség
Nemzeti azonosítószám: AK18789
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bacsa Péter VB Iroda Igazgató
Telefon: +36 14606848
E-mail: bacsap@birkozoszov.hu
Fax: +36 14606851
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://birkozoszov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://birkozoszov.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: kba.kozbeszerzes.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: KözbeszGuru Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aulich utca 7. 2. em. 4/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szabó Anett Éva
Telefon: +36 90900750
E-mail: ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu
Fax: +36 17002060
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszguru.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozbeszguru.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre

x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: KözbeszGuru Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aulich utca 7. 2. em. 4/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szabó Anett Éva
Telefon: +36 90900750
E-mail: ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu
Fax: +36 17002060
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszguru.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozbeszguru.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sportszervezés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A 2018-as budapesti birkózó világbajnokság megrendezésével kapcsolatos feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés alapján a 2018-as budapesti birkózó világbajnokság megrendezésével
kapcsolatos feladatok ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára
vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre

legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A 2018-as budapesti birkózó világbajnokság megrendezésével kapcsolatos feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79952000-2

További tárgyak:

92622000-7
55300000-3
92370000-5
72000000-5
60140000-1
79713000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Részletesen KD II.
A VB 2018 kiemelt eseménye lesz,Bp-re várható 2000 sportoló és csapattag,kb 20.000 vendégéjszakát
töltenek itt az egyes nemzeti szöv.-ek tagjai és a turisták.A VB-n várhatóan több,mint 100 ország vesz majd
részt,a versenyre látogatók száma kb.50.000 fő is lehet. 9 napig tart, a helyszínek építését 2018.10.17-én
kell kezdeni,a bontást 10.29-én be kell fejezni.
Feladat a versenyhelyszínek(Aréna,BOK-csarnok,Körcsarnok) teljes körű megtervezése, kivitelezése:
-Aréna:12 birkózószőnyeg (4 küzdőtéren, 6 melegítő részen)
-küzdőtéren szőnyegek körül szakmai stáb helye(bírók,média,egyéb,pl.eü.szem.)
-kiemelt pódium 2 bíró helye
-BOK-csarnok akkreditáció,egyes résztvevők étkezése
-Körcsarnok 6 szőnyeg edzéshez
-Aréna:300 nm LED-felület kiépítés, működtetés
-Dobogók építése:2000 nm(0,2-1,5 m magasság)
-Szőnyeg(pl.padló,színes) biztosítása,lerakása:5500 nm
-Syma elemek falak,ajtók,pultok biztosítása,építése,bontása,dekorálása:2100 nm
-Audio-,vizuál-,dekortechn. függesztő/rögzítő rácsos tartók (0,2-0,4m átm. normál
+erősített kivitel)bekötő,rögzítő,emelő gépek+kiegészítőik bérlése,helyszínre
szállítása,installálása,bontása,elszállítása:510 m
-Nagy teljesítményű LED-es+fémhalogén világító testek(fényforrással) küzdő+nézőtér megvilágítására:250
db
-Nagy teljesítményű hangrendszer a küzdő+nézőtér hangosítására,vezérléssel,elektromos
betáplálással,alkalmas legyen a rendezvény ideje alatt a sportszakmai igények kielégítésére+a helyszíni
nézők szórakoztatására figyelembe véve a sportprezentációs elképzeléseket.

-LED-es(4-6mm-es pixeltávolsággal) és projektoros(4K-s felbontású és min.20.000 ANSI fényerejű)
képi megjelenítők,a hozzá tartozó vezérlő és kiegészítő elemek biztosítása a néző+küzdőtéren
tájékoztatásra,szórakoztatásra,a sportprezentációs és sportszakmai igények figyelembe vételével:300 nm
-Audio és vizuáltechn rendszer bérlése,helyszínre szállítása,installálása,bontása,elszállítása 1 min.400nmes,200 újságíró befogadására alkalmas teremben sajtótájékoztató rendezéséhez.
-Informatikai rendszerek(vezetékes+WiFi hálózat) kiépítése a hivatalos résztvevők és média munkatársak
kiszolgálására,a rendezvény helyszín fentebb felsorolt személyei által használt területein,ingyenes,publikus
hálózat
-URH rádiók és szükséges átjátszók,valamint kiegészítőik bérlése és üzemeltetése a teljes rendezvény
helyszínen az építés kezdetétől a bontás befejezéséig:50 db
A VB-n résztvevő versenybírók:70 fő.
A sportesemények mellett több kísérőrendezvény lesz. MBSZ kb.15-20 kísérőrendezvény megvalósítását,
teljes körű lebonyolítását fogja megrendelni,többek között
-Nemzetközi Birkózó Szöv kb.300 fős kongresszus,
-elnökségi, bizottsági ülések össz.kb.80 fő
-Hall of Fame rendezvény 300 fő
-Gálavacsora 400 fő
-Sajtófogadás 200 fő
-munkavacsorák össz kb.100 fő
Versenyen résztvevő minden csapattag (versenyzők, csapatvezetők, kísérők, edzők, bírók, UWW VIP stáb
stb.) utaztatása a reptér,vasútállomás,szállás,versenyhelyszínek,stb között.2000 sportoló és csapattag
mozgatása,terv. tárgyi igény:
-6 gk:prémium kategória
-8 gk:középkategória
-15 mikrobusz
-10 nagyméretű busz
Rendszeres buszjáratok a versenyhelyszín és hotelek között akkreditáltak számára (30-60
percenként).Versenyhelyszínen 1szerre kb.8 busz megállására alkalmas parkoló kialakítása.
Résztvevők elhelyezése (tervezett)
-Boscolo Hotel:UWW kiemelt delegáció
-Novotel:UWW- delegáció
-Hotel Veritas:UWW-Staff
-Aréna Hotel:nemzeti sportszöv
-Hungária Hotel:nemzeti sportszöv
-Expo Hotel:nemzeti sportszöv
-Lion’s Garden:bírók
Valamennyi arra jogosult étkeztetésének megszervezése a szállodákban és az étkezés
megszervezése,biztosítása a verseny- és kísérőrendezvények helyszínein.
Reggeliztetés a hivatalos szállodákban,a mérlegelés napján a versenyzők Aréna Hotelben fognak reggelizi.
Akkreditált résztvevők főétkezése(ebéd,vacsora) hivatalos szállodákban(kb.30.000 ebéd és vacsora).
100db doppingvizsg,feladat telj körű lebonyolítása-megrendelés,mintavétel,szakember helyszín
biztosítása,dokumentáció készítése
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részekre történő ajánlattétel kizárása: feladatok komplexitása, rendezvény jellege és hossza.
A VB előkészítésével, lebonyolításával és lezárásával kapcsolatos feladatok nem választhatók szét,
egymásra épülnek. A rendezvény megvalósítása egy feladatnak tekinthető, amely ugyan elkülöníthető
részegységekből áll, de a döntéshozatal, a felelősségi és hatáskörök nem oszthatók meg eszerint.
Folyt. KD.II
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:Kbt.62.§ (1)bek. g)-k),m) és
q) pont
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P1.A közbeszerzés tárgyából (rendezvényszervezés) származó árbevétele a felhívás feladását
megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el a nettó 700 millió forintot.
M1.Nem mutat be az elmúlt 3 évben legalább 1 olyan rendezvényszervezés tárgyú referenciát, ami
megfelel az alábbi követelményeknek:
- a rendezvény legalább 50 ország részvételével zajló nemzetközi rendezvény során került
teljesítésre;
- a rendezvényeken összesen legalább 30.000 résztvevő/vendég/látogató volt.
M2. Nem mutat be az elmúlt 3 évben legalább 1 olyan projektmenedzsment tárgyú referenciát,
amely olyan nemzetközi rendezvény projektmenedzsmentjére vonatkozott, amelynek az
összköltségvetése elérte a nettó 400 millió forintot. (Kbt. 65. § (5) bek.-nek való megfelelés
indoklása: III.2.2. pont utolsó mondata)
Folyt. VI.4.3)
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - vagyonőri
szakvizsga a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
2005. évi CXXXIII. törvény szerint
- felsőfokú biztonságszervezői képzettség a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól 2005. évi CXXXIII. törvény szerint
- egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges működési engedély az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvény és kapcsolódó rendeletek szerint (pl. a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM
rendelet, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet
- vezetői engedély (transzferhez szükséges autó vezetéséhez) a közúti közlekedési igazgatási
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.)
korm. rendelet szerint
Különleges feltételek: A rendezvény jellegéből adódik, hogy eseti jelleggel dönthető el, hogy az adott
feladat végül engedélyhez kötött-e vagy sem. A Műszaki leírás értelmében a nyertes Ajánlattevő
felelőssége ennek eldöntése és beszerzése. A rendezvény előkészítéséhez és lebonyolításhoz
szükséges engedélyeket a Műszaki leírás részben megnevezi.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő bruttó 350 millió Ft előleget fizet, részszámlázás a szerződéstervezet szerint, egyedi
megrendelések értéke, utólag. Irányadó a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek., 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2)
bek., 2017. évi CL. törvény.
Fizetési határidő 30 nap, elszámolás, ajánlattétel pénzneme HUF.
Kötbérek: Késedelmi (1%, max 15%), meghiúsulási (30 %) Alapja: megrendelés nettó ellenértéke. Nettó 10M
Ft meghiúsulási kötbér a 3. értékelési részszempont szerinti szponzor bevonás elmaradására.
Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka - 5 % Alapja: Szerződés szerinti
nettó keretösszeg.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos további feltételek részletesen a KD II. Fejezetben és
szerződéstervezetben.
A keretösszeg nettó 1,5 milliárd forint, Megrendelő legfeljebb nettó 650.000.000,- Ft összeg erejéig vállal
megrendelési kötelezettséget.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja.
Pontszám: 0-10
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer
1. Ajánlati ár - 80 - Fordított arányosítás
2. A teljesítésbe bevonni kívánt, értékelési szempont szerinti szakemberek (4 fő) szakmai
többlettapasztalata - 10 (4 x 2,5) - Egyenes arányosítás
3. Szponzor bevonása a feladatokhoz szükséges forrás biztosítására - 10 - Egyenes arányosítás
Folyt. VI.1.3) + KD II.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma :
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok (KD) elérésének menete:
a) Lépjen be a www.kozbeszerzes.hu weboldalra, azután a „Közbeszerzési Adatbázis” menüpontba.
b) Kattintson a „Hirdetménykereső” menüre.
c) A keresőbe írja be az ajánlatkérő nevét és válassza ki a Beszerzés tárgyaként a
szolgáltatásmegrendelést.
d) A megjelent hirdetmény fejlécében kattintson az alábbi linkre: Az eljárás adatainak, és az
eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban.
e) A megjelent felületen lent válassza ki a Közbeszerzési dokumentumokat és kattintson a
„Megtekint”-mezőre, majd a következő oldalon ismételje meg ugyanezt: a közbeszerzési
dokumentumok letölthetőek.
Ha a letöltés sikertelen, technikai problémákkal forduljon a Közbeszerzési Hatóság informatikai
kapcsolattartóihoz.
A letöltést kérjük visszaigazolni a KD között rendelkezésre bocsátott átvételi elismervénnyel.
Részletek KD II. Fejezet.
2. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
3. Többváltozatú (alternatív) ajánlat az eljárásban nem tehető.
4. Az eljárás és ajánlattétel nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Felelős fordítás a
Kbt. 47. § (2) bek. szerint.
5. Ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidő lejártától 30 nap.
6. Az ajánlat ajánlati biztosítékhoz kötött, mértéke 30 millió Ft. Az ajánlati biztosítékot Ajánlatkérő
10102086-02409200-01005007 számú számlájára kell teljesíteni. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1)
bek. alapján előírja, hogy a fenti összegű ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlati kötöttség
beálltáig (azaz az ajánlattételi határidőig) kell rendelkezésre bocsátani. A biztosíték az ajánlattevő
választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő

befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejáratáig kell rendelkezésre állnia. Az
ajánlati biztosítékkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 35. § (5) bek., a Kbt. 47. § (2) bek., és a Kbt. 73. §
(6) bek. b) pont.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlattevőnek igazolnia kell az ajánlatban (Kbt.
54. § (1) bek), pl. átutalási igazolással, pénzügyi intézmény által kiállított bankgarancia nyilatkozattal,
stb.
Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bek. alapján előírja az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban a
garanciavállaló/kezességvállalásról szóló nyilatkozat/dokumentum eredeti példányban történő
benyújtását.
7. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
8. Hiánypótlás Kbt. 71. § szerint, teljes körben.
9. Minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb feltételek: P1, M1-M5
10. Az ajánlatban be kell nyújtani:
- Felolvasólap
- Ajánlati adatlap
- Kbt. 66. § (2) bek. nyilatkozat
- Kbt. 66. § (4) bek. nyilatkozat
- Nyilatkozat kapacitásnyújtó szervezetről (adott esetben további, Kbt. szerint kötelezően
benyújtandó dokumentumok)
- Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról (és Kbt. 67. § (4) bek.)
- Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásra vonatkozóan (321/2015. (X. 30.) Korm.r. 13. §)
- Közös ajánlattevők nyilatkozata (adott esetben)
- Kbt. 114. § (2) bek. szerinti nyilatkozat
- Aláírási címpéldány
- Értékelési szempontok szerinti szakemberekről szóló nyilatkozat és rendelkezésre állási nyilatkozat
- Részletes árajánlat
11. Bontás: IV.2.2) pont és Kbt. 68. § szerint, helye: KözbeszGuru Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7. II.
em. 4a.
12. Az I.3) pontban szereplő telefonszám esetén a hívás díja bruttó 458 Ft/perc.
13. II.2.7) pont szerint a teljesítés határideje a szerződéskötéstől számított 183 nap.
Folyt. VI.4.3)
A terjedelmi korlátozásokra tekintettel a felhívás részét képezik a KD II. Fejezetében foglaltak is!
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kovács Balázs László, 00017
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
Folyt. III.1.4)

M3.Nem mutat be az elmúlt 3 évben legalább 1 olyan sportrendezvény-szervezés tárgyú referenciát,
amely nemzetközi sportverseny lebonyolítására vonatkozott, és ahol a versenyek összköltségvetése
összesen elérte a nettó 400 millió forintot és amelynek része volt a technikai és műszaki vezetése.
M4.Nem mutat be az elmúlt 3 évben legalább 1 nemzetközi birkózó sportrendezvény szervezése
tárgyú referenciát, amelynek része volt:
-az akkreditációs feladatok elvégzése;
-transzferrel, szállás foglalással kapcsolatos feladatok elvégzése.
(Egy referencia több alkalmasság igazolására is bemutatható és több szerződéssel együttesen is
igazolható. M1-M4: 3 évben befejezett,de legfeljebb 6 éven belül megkezdett!)
M5.Nem mutat be
-legalább 2 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembert, legalább 3 év rendezvényszervezői
tapasztalattal.
-1 fő okleveles biztonságtechnikai mérnök, és biztonságszervező I. (vagy azzal egyenértékű)
végzettségű szakember
Szakemberek között átfedés nem lehetséges.
Igazolás: Előzetesen a Kbt. 114. § (2) bek. szerint. A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívást követően:
P1: 321/2015. (X. 30.) K.r. 19. § (1) bek. c) pont, (7) bek. M1-M5: K.r. 21. § (3) bek. a) - b) pontok,
(3a) bek. a) és 21/A. §, 22. § - 24. § és KD szerint.
Folyt. VI.1.3)
14. Ajánlatkérő a rendezvények helyszíneit, pl. Papp László Sportaréna, BOK Csarnok, Körcsarnok,
Nemzeti Színház, előzetesen lefoglalta, a végleges bérleti szerződést a nyertes AT köti meg a
helyszínek üzemeltetőivel.
15. IV.1.11)
1. Ajánlati ár: Összesített nettó ajánlati ár a KD részét képező részletes árajánlat táblázat alapján.
A táblázatban „képzett”, azaz nem a tényleges mennyiségek szerepelnek, a végleges mennyiséget
az egyedi megrendelőn közli Ajánlatkérő, melyet az ajánlatban megadott egységárral számolva kell
teljesíteni!
2. Szakemberek (értékelési szempontonként 1-1 szakember ajánlható meg, az M5. szerinti
szakembereken felül, azaz M5. szerinti szakemberek nem értékelhetők!):
2.1. tűzvédelmi előadói végzettségű szakember bemutatása esetén az ajánlatkérő a tűzvédelmi
előadói többlettapasztalatot többletponttal értékeli (min. 0, max. 5 év - Ha egyáltalán nem mutat be
ilyen szakembert, vagy a tűzvédelmi előadói gyakorlata nem éri el az 1 évet, akkor a minimum pontot
kapja. Egész években kell a gyakorlati éveket megadni) Súlyszám: 2,5.
2.2. felsőfokú végzettséggel és az alábbi gyakorlattal rendelkező szakember bemutatása esetén
az ajánlatkérő a többlettapasztalatot többletponttal értékeli részt vett fény-, hang, vizuál technika
telepítésében, működtetésében nemzetközi rendezvényen (min. 0, max. 5 év - Ha egyáltalán nem
mutat be ilyen szakembert, vagy a megadott gyakorlata nem éri el az 1 évet, akkor a minimum
pontot kapja. Egész években kell a gyakorlati éveket megadni) Súlyszám: 2,5.
2.3. felsőfokú műszaki végzettséggel és technikai területen vezetői gyakorlattal rendelkező
szakember többlettapasztalata (min. 0, max. 5 év - Ha egyáltalán nem mutat be ilyen szakembert,
vagy a technikai területen vezetői gyakorlata nem éri el az 1 évet, akkor a minimum pontot kapja.
Egész években kell a gyakorlati éveket megadni) Súlyszám: 2,5.
2.4. felsőfokú végzettséggel rendelkező projektvezető szakember többlettapasztalata, aki
projektvezetőként részt vett olyan nemzetközi sportrendezvényen, ahol minimum 50 ország vett
részt (min. 0, max. 3 nemzetközi sportrendezvény - Ha egyáltalán nem mutat be ilyen szakembert,
vagy az előírt gyakorlata nem éri el az 1 sportrendezvényt, akkor a minimum pontot kapja. Egész
években kell a gyakorlati éveket megadni) Súlyszám: 2,5.
3. Szponzor bevonása a feladatokhoz szükséges forrás biztosítására: AT vállalja, hogy
közreműködésével, közvetítésével az MBSZ szponzorációs szerződést köt, amelyben az adott
szponzor vállalja, hogy a birkózó VB lebonyolítása érdekében szponzori támogatásként a vállalt
összeget átutalja az MBSz részére a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Max. bruttó 30 millió Ft
összeg (felette is max pont)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás
céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan
mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben
megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (5515/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: AK15486
Postai cím: Markusovszky Lajos utca 5.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 14532889
E-mail: markukozbesz@v-m.hu
Fax: +36 14532890
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.markusovszky.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.markusovszky.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.markusovszky.hu/hu/bemutatkozas/
kozbeszerzes_480-28.html (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Vitál Management Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szépvölgyi út 39. I. emelet Az iroda felső szintjén található 1. sz. tárgyaló
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1038
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: markukozbesz@v-m.hu
Fax: +36 14532890
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.markusovszky.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.markusovszky.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)

a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Vitál Management Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szépvölgyi út 39. I. emelet Az iroda felső szintjén található 1. sz. tárgyaló
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1038
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: markukozbesz@v-m.hu
Fax: +36 14532890
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.markusovszky.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.markusovszky.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés mikrobiológiai vizsgálatok elvégzésére”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85145000-7
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Vállalkozási szerződés mikrobiológiai vizsgálatok elvégzésére”
Minták szállítása, vizsgálatok elvégzése: db vizsgálat/év mennyiségben.
Az NEAK finanszírozás és a tényleges igények változására tekintettel a mennyiségi eltérés +30 % lehet.
A minták szállítását a veszélyes anyagok Európai Uniós előírásainak megfelelő ADR szabvány szerint
kötelező végezni.
Ajánlatkérő a vizsgálat kéréseket digitálisan is feldolgozza, és azokat a betegadatokkal együtt on-line átküldi
Ajánlattevő számítógépes rendszerébe.

Ajánlattevő feladata Ajánlatkérő által meghatározott helyszínen a rendszer működéséhez szükséges
informatikai rendszert, az összes szükséges alegységgel (számítógépek, nyomtatók, barcode nyomtatók,
stb.) biztosítani.
Az ajánlat érvénytelen, ha az éves megajánlott díj (opciós mennyiség nélkül) meghaladja a 80566298 Ftot.Amennyiben ajánlattevő 80 566 299 Ft, és afeletti nettó ajánlati árat ajánl, az ajánlata érvénytelen a Kbt.
73. § (6) bekezdés c) pont szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára
vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés mikrobiológiai vizsgálatok elvégzésére”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85145000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház fekvőbeteg ellátó részlegeinek MIKROBIOLÓGIAI vizsgálatait az
előzőekben felsorolt vizsgálatokra kívánja Ajánlatkérő egészségügyi szolgáltatótól megrendelni az alábbi
feltételekkel:
Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő fekvőbeteg ellátó részlegei részére MIKROBIOLÓGIAI vizsgálatokat kell teljes
körűen végeznie 3 év időtartamra szóló vállalkozási szerződés keretében, az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvény, a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet, továbbá a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, valamint
a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezések és szakmai irányelvek alapján.
Ajánlattevő vállalni köteles mind a saját laboratóriuma által végzett vizsgálatok fogadását és elvégzését,
mind az általa nem végzett vizsgálatok fogadását és más intézményben történő elvégeztetését, azaz
komplett vizsgálati palettát kell felvállalnia.
Éves vizsgálat szám: 111 191 db
Nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő által meghatározott helyszínt, az Ajánlatkérőnél működő e-MEDSOL/
MEDSOL rendszerhez csatlakozó szükséges informatikai rendszerrel és az ahhoz szükséges összes
alegységgel (számítógépek, nyomtatók, barcode nyomtatók, stb.) szereli fel, amely lehetővé teszi az on-line
kapcsolat tartását, minden Ajánlatkérőnél meglévő osztállyal. Az ajánlati árnak az Ajánlatkérőnél működő eMEDSOL/MEDSOL rendszerhez csatlakozó szükséges informatikai rendszer és az ahhoz szükséges összes
alegység árát tartalmaznia kell.

Ajánlatkérő laboratóriumi és infektológus szakorvos jelöltjei részére Ajánlattevőnek biztosítani kell szakmai
gyakorlat végzését.
A részletes szakmai specifikáció és követelményrendszer meghatározását a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
„Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -, illetve fenntartó által, vagy
a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a
következő bontó feltételt köti ki:
Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés
tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban,
vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében,
keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés
rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen
hátrányos következménye nem származhat.
Továbbá a szerződés hatályát veszti abban az esetben, ha központilag, jogszabály útján árszabályozásra
kerülne sor.”
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt.62.§ (1)-(2) szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód: a Kbt.114.§ (2) és a 321/2015. Korm. rend. („Kr.”) 17.§ (1)-(2) szerint a közbeszerzési
dokumentumokban részletezettek szerint. A Kbt.74.§ (1) és Kbt. 64.§ irányadó.
A kizáró okos nyilatkozatok keltezése tekintetében a „Kr.” 1.§ (7) bek. az irányadó.
Egyéb inf folytatás:A szerződéskötés feltétele minimum 25M Ft/év és legalább 5M Ft/káresemény
értékben egészségügyi szolgáltatói felelősségbiztosítás, mely a szerződés tárgyát képező tevékenységre
vonatkozik. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a felelősségbiztosítási kötvényét a
szerződéskötés határidejére rendelkezésre bocsátja (mely a szerződés mellékletét képezi), vagy
korábbi felelősségbiztosítási szerződését az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű
felelősségbiztosításra kiterjeszteni, és szerződéskötés határidejére rendelkezésre bocsátja (mely a
szerződés mellékletét képezi).
Az értékelési szempontra,módszerre,műszaki tartalomra,devizák átváltására, egyenértékűségre vonatkozó
részletes leírásokat,elvárásokat,hirdetményminta korlátai miatt,a KD tartalmazza
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV.1.11 folyt az ár önmagában biztosítja a gazd-ilag legelőnyösebb szolg. kiválasztását.A tárgyi közbi eljárásban további min-i jellemzők nem,csak a legal. ár értékelése szolg. a gazd-ilag legel. ajánlat
kiválasztását.
Az 1997. évi CLIV. tv,60/2003.(X. 20.)ESZCSMrend,96/2003.(VII.15.) Kr, 43/1999. (III. 3.) Kr,vmint a
mindenkor hatályos von. jogszabályi rendelkezések és szakmai irányelvek alapján
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság
minimumkövetelménye(i): 2 M1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban, az előírásoknak és szerződésnek
megfelelően teljesített, összesen legalább 80 000 mikrobiológiai vizsgálat elvégzésére vonatkozó
referenciával.
M2. „Alkalmas az Ajánlattevő amennyiben rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált
független tanúsító szervezet által kiállított, az ajánlattétel időpontjában érvényes MSZ EN ISO
14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer vagy ezzel egyenértékű
környezetközpontú minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű

környezetközpontú minőségbiztosítási intézkedések leírásával, amelyeket ajánlattevő a teljesítés
során alkalmazni tud. Az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű
környezetközpontú minőségbiztosítási rendszerek bizonyítékának az ajánlattételi határidő lejártakor
érvényesnek kell lennie.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.2.1.folyt.
megfizetésére köteles
A teljesítés meghiúsulása esetén Vállalkozó a teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő.
meghiúsulási kötbért köteles fizetni.A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér együttesen nem
alkalmazható.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.Az ajánlat és az elszámolás pénzneme magyar forint.Fizetési
késedelem esetén a Ptk.6:155. §(1) bek szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány
érvényesek.Az ellenszolgáltatás megfizetésére vonatkozó fizetési feltételeket, szerződést biztosító
mellékkötelezettségeket részletesen a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
VI.3. folyt: „A részajánlat tételre bontás kizárásnak indoka, hogy a beszerzés tárgya nem bontható
meg, tekintettel arra, hogy azonos jellegű szolgáltatás kerül megrendelésre, és a több szolgáltatóval
történő szerződéskötés az adminisztrációs terheket aránytalanul megnövelné, mely ellentmondana a
hatékony és felelős pénzgazdálkodás elvének.”
Ajánlati kötöttség: 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
A bontás: 2018.05.23. 11:00; Kbt. 68. § (1)-(4) (6) bek-iben foglaltaknak megfelelően történik. Hely:
Vital Management Kft. 1037 Bp, Szépvölgyi út 39.(iroda felső szintjén 1. sz. tárgyaló)
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a teljesítés igazolást követően, havonta kiállított számla alapján - a Kbt. 135.
§ (1) - a számla kézhezvételét követően 60 napos átutalással történik az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A.
§bekezdésében leírtak szerint. Alkalmazandó a Kbt.135.§. (1) és (5) (6) bek.
Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben határidőhöz kötötten előírt kötelezettségeinek teljesítésével neki
felróhatóan késedelembe esik, a késedelem minden napja után mértéke a késedelemmel érintett kezelésre
eső nettó ellenszolgáltatás összegének az 1%-a/naptári nap összegű kötbért köteles Megrendelőnek fizetni.
A kötbér maximum: 30 naptári napra eső kötbér összege.
A szerződés hibás teljesítésének minősül a 85% -os üzembiztonsági követelmény teljesítésének
elmulasztása. Ennek megállapítására legkésőbb a tárgyévet követő 30 napon belül jogosult a Megrendelő.
Az e pontban fogalt szerződésszegés esetén a Vállalkozó . a tárgyév teljes nettó ellenszolgáltatás 2,5%ának megfelelő összegű kötbér
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Értékelés: legalacsonyabb ár. Kbt 76 (5)bek. indoklása:AK a szolg. tul-it olyan pontosan meg tudja
határozni (konkrétan meghat. fel-k előírása a KD21-23 oldal, mely az AF-ban nem ismertethető teljes
körűen, de a http://www.markusovszky.hu/hu/bemutatkozas/kozbeszerzes_480-28.htmlrészletesen
elérhető); vmint a kapcsolódó szerződéses feltételeket is (KD 55-66. o)olyan kötötten tudja
meghatározni, h az előírt paraméterek teljesítése, és a szerződéses feltételek elfogadása esetén az
egyedüli szempont
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma :
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:

vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
AK nem engedélyezi,nem írja elő változatok benyújtását.(Kbt. 61. § (1) bek) AK nem ír elő ajánlati
biztosítékot
Benyújtás: 1papír alapú+1 el példányban(eredeti papír alapú példányról készült pdf el másolat CD
vagy DVD kell beadni a KD 2.2.1 pontjában részletezettek szerint.
Ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Kbt.66.§ (5)szerinti felolvasólapot,
- nyilatkozatokat: Kbt.35§, Kbt.66.§(2)bek.(eredeti),Kbt.66.§(4 bek.,Kbt.66.§(6) bek.a)ésb) (nemleges
válasz esetén is meg kell tenni),Kbt.81 § 3)bekszerint,Kbt.67.§(3) bek, Kbt.67.§(4) bek,; Kbt.65.
§ (7)-(9)bek(adott esetben),Kbt.44.§ szerint, Kbt.73.§ (5) bek. szerint,ésarról,hogy az ajánlat el.
formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható PDF. fájl) példánya a papír alapú
(eredeti) példánnyal megegyezik;AT nyilatkozat, hogy azM2.pontban beadott tanúsítvány (vagy
környezetközpontú minbizt érdekében tett intézkedései) érvényességét a szerződés hatályáig
fenntartja,
- másolatban:ajánlatban nyilatkozatot tevő másolat aláírási címpl-t,vagy aláírásmintáját(2006.éviVtv9.§(1)bek.szerint); meghatalmazásról(adott esetben)legalább teljes bizonyító
erejű magánokiratot (2016.évi CXXX. tv 325. §)
III.2.3 pont (M1-M2) szerinti alk-i minköv. és előírt igazolási módja minősített AT jegyzékéhez képest
szigorúbb
AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek-t alkalmazza.
Közös ajánlattétel: Kbt. 35. §, projekttársaság nem hozható létre.
Kieg.táj.: Kbt. 56. §-a szerint. HP és felvilágosításra Kbt. 71. §vonatkozik.
Jogutódlás figyelembevétele: Kbt. 65.§ 11) bek.szerint.
Üzleti titok: Kbt. 44. § szerint.
Összegezés megküldés:Kbt. 79. §, szerződéskötés:Kbt. 131. §
AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
Értékelés: Az ajánlati ár megadása a következő módon történik: 53998859 német pontérték x NEAK
németpontérték ajánlattevő által fekvőbetegeknek nyújtott szolgáltatásokért (maximum 1,492) = nettó
ajánlati ár/év (opció nélkül számítva)
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján - a fekvőbetegnek elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok 1 német
pontértékére jutó díj legkedvezőtlenebb szintje 1,492 Ft
Amennyiben AT ajánlatában 1,493 Ft, és afeletti értékkel számol, és ajánl meg, az ajánlat
érvénytelen.A Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti elvárás, amelynél kedvezőtlenebb (magasabb) az
adott ajánlati elem (nettó ajánlati ár) nem lehet: 80 566 298 Ft..
AK a fenti számítási módot az ajánlatok értékelésének objektív összehasonlíthatóságának
érdekében az alábbiakban határozta meg,
- AK a számítás alapértékének az eljárás megindításakor, a tárgyi közbeszerzési eljárás
mennyiségében meghatározott németpontértéket veszi, mely 53998859 német pontérték,
- AK rögzíti, hogy az eljárás megindításakor a kórház részére megtérített járóbeteg-szakellátás
teljesítményegységeinek forintértéke 1,85 Ft/pontérték, melyet az ajánlattételi határidőig fix értéknek
tekint, függetlenül az esetleges, ajánlattételi határidő alatt bekövetkezett változástól,

- ajánlattevőnek ajánlatában meg kell határozni azt a Ft/pontértéket,mellyel az ajánlatok
összehasonlíthatóságának érdekében a megajánlott eves díjat meghatározza,vmint amely érték a
szerződéskötést követően a szolgáltatási díj kiszámításának az alapértéke,
- a maximálisan megajánlható Ft/pontérték: 1,492 Ft/pont lehet.
A Kbt. 141. § (4) bek a) pontja szerinti tartalmi elem módosítása:Amennyiben a szerződéskötéskor a
járóbeteg-szakellátás teljesítményegységeinek forintértéke 1,85 Ft/pontértékről módosul,úgy az AT
által megajánlott(az ajánlatadás időpontjában maximálisan meghatározott1,492 Ft/pontérték)abban
az arányban módosul,amilyen arányban az ajánlatadás időszakában megadott 1,85 Ft/pontérték
változik.Vállalkozó szolgáltatási díja tehát a hivatalosNEAK vizsgálati pontérték változásának és
mértékének megfelelően, automatikusan változik a teljesítés időszaka alatt.
A felhívásban,és KDban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, és a2015. évi CLXIII. tv
irányadó.
FAKSZ: Varga Tímea, 00413 sz
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság - Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható
Kbt. 148. § szerint.
Ajánlattevőnek ajánlatában csak nyilatkozni szükséges Kbt.114.§(2)bek szerint, hogy megfelel az
alk. követelményeknek.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott
esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően,
az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr 1. § (2) bek-nek megfelelően,a Kr 21. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk,hogy megfelel(nek) az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek az alábbiak szerint:
M1. A 321/2015. Kr 21. § (3) bek a) pont szerint az eljárást megindító felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 36 hónapban befejezett,de legfeljebb 72 hónapban megkezdett legjelentősebb
referenciáinak ismertetése és igazolása az alábbiak szerint:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve
nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatával [321/2015. Kr 22. § (1) bek].
A fentiek szerinti igazolás, ill nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (teljesítés kezdő
és befejező időpontja, év, hónap, nap megjelölésével), a szerződést kötő másik fél megnevezését
(név, cím, telefonszám), a szolgáltatás tárgyát, a szolgáltatás mennyiséget, továbbá nyilatkozatot
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [321/2015. Kr
22. § (2) bek]. Teljesítés igazolásaként Ajánlatkérő elfogadja annak igazolását is, ha a referencia

követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg
(Kr. 21/A)
M1.) alpont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése több szerződés bemutatásával
igazolható.
M2. „A 321/2015. (X.30.) Kr 21. § (3) beks c) pont alapján ajánlattevő részéről csatolandó
ajánlattevő környezetközpontú minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetőleg
vizsgálati és kutatási eszközeinek bemutatása, ennek hiányában az MSZ EN ISO 14001:2015
szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetközpontú minőségbiztosítási rendszerek egyéb
bizonyítékainak bemutatása. Az ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó egyenértékű környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítványt, továbbá az
egyenértékű környezetközpontú minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. Az MSZ EN
ISO 14001:2015 szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetközpontú minőségbiztosítási
rendszerek bizonyítékának az ajánlattételi határidő lejártakor érvényesnek kell lennie.
Közös ajánlattétel esetén az Ajánlattevők az M1 és M2 szerinti alkalmassági feltételnek a Kbt. 65. §
(6) bek szerint is megfelelhetnek.
A fenti alkalmassági feltételnek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján.
321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek alapján, hogy az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság - Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás
céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan
mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás

meghívásos eljárás
A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben
megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (5958/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
Hivatalos név: Eszterlánc Északi Óvoda
Nemzeti azonosítószám: AK23016
Postai cím: Tas utca 1-3.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szikszainé Kiss Edit
Telefon: +36 42512910
E-mail: eszterlanceszakiovoda@gmail.com
Fax: +36 42512910
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eszterlanceszakiovi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Gyermekek Háza Déli Óvoda
Nemzeti azonosítószám: AK23017
Postai cím: Kereszt utca 8.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Skarbit Józsefné
Telefon: +36 42512920
E-mail: gyermekekhaza@netra.hu
Fax: +36 42512920
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.keresztovi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Búzaszem Nyugati Óvoda
Nemzeti azonosítószám: AK23019

Postai cím: Búza utca 7-17.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szalainé Benyusz Klára
Telefon: +36 42512940
E-mail: buzaszemovi@gmail.com
Fax: +36 42512940
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://buzaszemovoda.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Tündérkert Keleti Óvoda
Nemzeti azonosítószám: AK23018
Postai cím: Kert köz 8.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Török Edit
Telefon: +36 42512941
E-mail: tunderkert@netra.hu
Fax: +36 42512954
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tunderkertkeletiovoda.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Közintézményeket Működtető Központ
Nemzeti azonosítószám: AK25924
Postai cím: Országzászló tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Tóth Béla
Telefon: +36 42512300
E-mail: kozim@kozim.hu
Fax: +36 42512300
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kozim.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/ (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU

Kapcsolattartó személy: dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nyiregyhaza.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nyiregyhaza.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a
tálalókonyhák fejlesztésével
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55300000-3

II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési
intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatellátási kötelezettségébe tartozó nevelési és
oktatási intézmények (óvodák, általános iskolák, középiskolák és kollégiumok) ellátottai, tanulói részére
közétkeztetés biztosítása fejlesztéssel, vállalkozási szerződés keretében, a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.
Főzőkonyhák, tálalókonyhák és diétás konyha üzemeltetése, tálalási feladatok ellátása, tálalókonyhákra
történő kiszállítás, a főzőkonyhák, tálalókonyhák és diétás konyha takarítása, az étkeztetés során keletkezett
ételhulladék biztonságos elszállítása a dokumentáció szerint. A nyertes köteles az étkezést igénylő
gyermekek és tanulók teljes körére vonatkozóan biztosítani a szolgáltatást.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára
vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a
tálalókonyhák fejlesztésével
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55300000-3

További tárgyak:

55500000-5
55520000-1
55523000-2
39141000-2
39220000-0
39315000-3
90900000-6
45453000-7
45420000-7

45442100-8
45212420-6
50880000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
közigazgatási területén található nevelési és oktatási intézményei (összesen 65 db közétkeztetési
helyszín) a felhívást kieg. dok. szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatellátási kötelezettségébe tartozó nevelési
és oktatási intézmények (óvodák,általános iskolák,középiskolák és kollégiumok) ellátottai,tanulói részére
közétkeztetés biztosítása fejlesztéssel,vállalkozási szerződés keretében,a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.
Főzőkonyhák,tálalókonyhák és diétás konyha üzemeltetése,tálalási feladatok ellátása,tálalókonyhákra
történő kiszállítás,főző-,tálalókonyhák és diétás konyha takarítása,az étkeztetés során keletkezett
ételhulladék biztonságos elszállítása a dokumentáció szerint.A nyertes köteles az étkezést igénylő
gyermekek és tanulók teljes körére vonatkozóan biztosítani a szolgáltatást.Az alábbi becsült mennyiségben
kell mindösszesen ellátni az étkeztetést „normál” és „diétás” étkezés keretében:
Óvoda:
tízórai: 3 102,00 adag/nap,éves adagszám: 682 440,
ebéd: 3 102,00 adag/nap,éves adagszám: 682 440,
uzsonna: 3 102,00 adag/nap,éves adagszám: 682 440.
Általános iskola
tízórai: 3 823,00 adag/nap,éves adagszám: 707 255,
ebéd: 5 121,00 adag/nap,éves adagszám: 947 385,
uzsonna: 3 759,00 adag/nap,éves adagszám: 695 415.
Középiskola
ebéd: 559,00 adag/nap,éves adagszám: 103 415.
Kollégium ált.isk.
reggeli: 109,00 adag/nap,éves adagszám: 21 800,
tízórai: 106,00 adag/nap,éves adagszám: 21 200,
ebéd: 108,00 adag/nap,éves adagszám: 21 600,
uzsonna: 112,00 adag/nap,éves adagszám: 22 400,
vacsora: 109,00 adag/nap,éves adagszám: 21 800.
Kollégium középisk.
reggeli: 462,00 adag/nap,éves adagszám: 92 400,
ebéd: 581,00 adag/nap,éves adagszám: 116 200,
vacsora: 604,00 adag/nap,éves adagszám: 120 800.
Sportkollégium középisk.
reggeli: 37,00 adag/nap,éves adagszám: 7 400,
ebéd: 34,00 adag/nap,éves adagszám: 6 800,
vacsora: 37,00 adag/nap,éves adagszám: 7 400.
Szünidei gyermekétk.
déli meleg főétk.: 1 326,00 adag/nap, éves adagszám: 82 203.
A „normál” és a „diétás” étkeztetésre vonatkozó becsült mennyiségeket a dokumentáció tartalmazza.
A fent megjelölt,becsült adagmennyiségek tekintetében +10% mértékű eltérés megengedhető.A diétás
étkeztetés korlátozás nélkül történő biztosítása szükséges.AK a fenti adagokra vonatkozóan kéri az
ajánlatok elkészítését.Az elszámolás a ténylegesen teljesített adagszám szerint történik.
Szerződés részét képezi a tálalókonyhai eszközök beszerzése is. AK a tálalókonyhák előírásszerű
működése érdekében elengedhetetlennek látja,hogy a nyertes AT szerelje fel a konyhákat a szükséges
gépekkel,eszközökkel és gondoskodjon azok szakszerű működésükről.A közétk. szolg. működtetése
érdekében szükséges beruházásokat nyertes AT köteles a közbesz.dok.-ban meghat. feltételek
szerint elvégezni.A nyertes AT köteles az AK tulajdonában lévő,a szolg. ellátásához szükséges
eszközöket(ingóságokat) megvásárolni az AK-től 50.000.000,-Ft+ÁFA összeg értékben a dokumentációban
foglalt felt.-nek megfelelően.
A nyertes AT-nek a szerződés 120 hónapos időtartama alatti első legfeljebb 60 hónapban összesen
legalább 500.000.000,-HUF+ÁFA értékben infrastrukturális fejlesztéseket kell végrehajtania,melynek
keretében legalább 4 db főzőkonyhára koncentrált működést kell megvalósítania,illetve elvárás további 1
dedikált diétás főzőkonyha kialakítása,valamint legalább 5 db iskolai étterem műszaki és belsőépítészeti

felújítása.Felmondási oknak minősül,amennyiben 60 hónapon belül nem teljesülnek a megjelölt
infrastrukturális fejlesztések.
A közbesz. részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
AK a teljesítés során is alkalmazza a Kbt.58.§(4) bek.-ben hiv. 321/2015.
(X.30.)Korm.r.46.§(3)bek.rendelkezéseit az egyenértékűség vonatkozásában,mely alapjánszerződésmódosítás nélkül- AK a műszaki szükségszerűségből felmerülő,a közbesz. dokumentációban
és szerz.-ben szereplő műszaki tartalomhoz képesti egyenértékű teljesítéseket a teljesítés során
jóváhagyhatja,amennyiben az egyenértékűséget az AT megfelelően igazolja.Egyenértékűség igazolása
nélkül a dokumentációban foglaltakhoz képest eltérő teljesítést AK nem fogad el.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 120 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kizáró okok:Nem lehet AT, alváll. és nem vehet részt alkalmasság ig.-ban olyan gazd.szereplő,akivel
szemben a Kbt.62.§(1)és(2)bek.-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.Ig.:321/2015. (X.30.) Korm.r. 17.
§.
AK a Kbt.57.§(2)bek.szerint előírja,hogy a közbesz. dokumentumok átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele.
Nyíregyháza MJV Önk. az I.1)-ben jelölt AK-k nevében is lefolyt. az elj.-t.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmatlan AT:
P1. Ha bármelyik pénzügyi intézet nyilatkozata alapján bármelyik pénzforgalmi számláján a felhívás
feladásától visszaszámított 2 évben, 30 napot meghaladó sorbanálló tétel fordult elő a 2009. évi
LXXXV.tv.2.§ 25.; Ig.:321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban Kr.) 19.§ (1) a) szerint;
P2. Alkalmatlan az AT, ha az előző 3 m.fordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik a
közbeszerzés tárgyára (közétkeztetési szolgáltatás nyújtása) vonatkozó évente 800 millió Ft
összeghatárú nettó árbevétellel. Ig.:Kr.19.§ (1) c) szerint.
AK álláspontja szerint, az AT abban az esetben is alkalmasnak tekinthető, ha az AT az AK által
vizsgált időtartamot követően jött létre, illetve kezdte meg a tevékenységét, és az árbevételének az
összege időarányosan megfelel a felhívás szerinti alkalmassági követelménynek.
Folytatás: VI.3.)-ban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI
rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt,mivel jelen közbesz.elj. tárgya összetett közbeszerzési
igénynek minősül,amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a gazdasági ésszerűséggel,a
hatékony,összehangolt munkavégzéssel.AK a jelenlegi gyakorlattól eltérően,az étkeztetés,az ételek
tálalása esetén felmerülő felelősségi problémák egyértelmű megállapítása érdekében nem teszi lehetővé a

részajánlattétel lehetőségét.AK fontosnak tartja,hogy egy szolgáltató lássa el a közétkeztetési és a tálalási
szolgáltatási feladatokat.Az összehangolt megvalósítást optimálisan és legszakszerűbben kivitelezni egy
felelősségi körbe tartozó AT tudja.AK úgy ítélte meg,hogy a beszerzési igény egységesítése a szolgáltatási
volumen nagyságára tekintettel kedvezőbb ajánlatokat eredményezhet.A kötelezően előírt beruházás csak
akkor lesz hatékony,ha az előírt mértékű fejlesztés nem osztódik fel a részajánlatok között.A rész.tört. aj.tétel
ua szolg. tartalomhoz eltérő egységárakat eredményezhet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
1.Nettó ajánlati ár össz. Ft/nap a Dokumentációban szereplő Ártáblázat szerint,súlyszám:
50,pontszám:1-100 pont,módsz.:fordított arányosítás
2.Előírt beruházás végrehajtásának vállalt határideje szerz.kötéstől számítottan (legfeljebb 5
év),súlyszám:20,módsz.:pontkiosztás,
szerz.kötéstől számított 1 éven belül: 100 pont
1 és 2 év között:60 pont
2 és 3 év között:40 pont
3 és 4 év között:20 pont
4 és 5 év között:1 pont
5 év felett:érvénytelen.
Folytatás: VI.3.) pontban
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma :
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Becsült értéket AK nem kívánja megadni,a felhívásban megadott érték kizárólag a
hirdetménykezelő rendszerre tekintettel,technikai okok miatt került rögzítésre.
2.III.1.4)folyt.:
Alkalmatlan az AT,ha nem rendelkezik
M1.az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben(36 hónapban),min 12
hónapon át folyamatosan teljesített,
M1 a)legfeljebb összesen 3 db megrendelőtől származó,összesen legalább évi 700 millió Ft
nettó értékű,nevelési és oktatási intézmények részére végzett,a jelen közbeszerzési eljárás
tárgya(közétkeztetési szolgáltatás nyújtása)szerinti szolgáltatásra irányuló referenciamunkával,
M1 b)legfeljebb összesen 3 db megrendelőtől származó,legalább 7100 adag meleg ebéd/
nap elkészítését és legalább 48 intézmény ellátását magában foglaló nevelési és oktatási

intézmények részére végzett,a jelen közbesz.elj. tárgya (közétkeztetési szolgáltatás nyújtása)
szerinti szolgáltatásra irányuló referenciamunkával,
M1 c)szakhatóság által igazolt,legalább 300 adagos kapacitású speciális diétás
főzőkonyhával,amelyben kizárólag és kifejezetten diétás menüket készít oktatási és nevelési
intézmények ellátottjai számára.Ig.:Kr.21.§(3)bek.a), 21.§(3a),23.§,22.§(5)
M2.Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben(36
hónapban) legfeljebb összesen 2 db közbesz. tárgya szerinti közétkeztetési fejlesztésről
(építészeti,épületgépészeti,konyhatechnológia értéknövelő beruházás) szóló olyan
referenciával,amelynek keretében legalább nettó 200 millió Ft értékben,legalább 7 db főző-vagy
tálalókonyhában és a hozzájuk kapcsolódó éttermekben végeztek szerződés szerinti fejlesztést,a
szerződő másik fél megrendelésében.
A referencia csak akkor elfogadható,ha tanítási időszakban megszakítás nélkül teljesítette az Emberi
Erőforrások Min. által kiadott,a vonatkozó tanév rendjéről rendelet szerinti napok mindegyikén és
a 37/2014.(IV.30.)EMMI rend. szerinti közétkeztetés a szolg. tárgya.Uaz a referencia többször is
felhasználható.Ig.:Kr.21.§(3)bek.a),21.§(3a),23.§,22.§(5)
M3.-min.4 fő élelmezésvezetővel,akik rendelkeznek a közétkeztetés területén 3 éves szakmai
gyakorlattal,
-min.6 fő szakáccsal,akik rendelkeznek közétk. területén legalább 3 éves szakmai gyakorlattal,
-min.1 fő dietetikussal,aki rendelkezik a közétk. területén 3 éves szakmai gyakorlattal,
-min.3 fő diétás szakáccsal,akik rendelkeznek a közétk. területén 3 éves szakmai
gyakorlattal.Ig.:Kr.21.§(3)bek.b),továbbá aláírt önéletrajzuk benne a szakmai tapasztalat(legalább
év,hónap,nap pontossággal,minden megkezdett hónap egészként figyelembe vehető)és aláírt
rendelkezésre állási nyilatkozatok
M4.bármely,a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő,akkreditált,független tanúsító
szervezettől származó,ISO 9001,14001,22000,28001,50001,valamint a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítványt(vagy a Korm.r.24.§(3)bek. szerinti ezzel
egyenértékű dokumentumával).Ig.:Kr.21.§(3)bek.c),g)
A részletes alkalmassági feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
3.IV.1.11)folyt:
3. Az előírt beruházás kivitelezésére vonatkozó késedelmi kötbér vállalt mértéke(min.50.000,-Ft/
nap,max.100.000,-Ft/nap),s.szám:20,pontszám:1-100pont,
módsz.:egyenes arányosítás.
4.Szerz. telj. résztvevő min 1 fő élelmezésvezető tapasztalata(év.min
3),s.szám:10,módsz.:pontkiosztás
3-4 év:1 pont,5-6 év:50 pont,7- év:100 pont.
(Közbesz.Hatóság,KÉ 2012.évi 61.szám;2012.június 1.útmutatója szerint)
4.Nyertes AT köteles a 37/2014.(IV.30.)EMMI rend. elvárásainak megfelelő szolgáltatást
nyújtani.Nyertes AT által készített étlapnak,ételsornak mindenben meg kell felelniük a Rendelet
előírásainak.
5.Az AT-nek csatolniuk kell egy hónapra vonatkozó mintaétlapot a jogszabályoknak megfelelően.
6.Az AK a tulajdonában álló ingatlanok nyertes AT általi használatáért ellenszolgáltatásra(bérleti
díj)jogosult a dokumentációban foglalt feltételek szerint.
7.AT nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
8.Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi hat.idő lejártától számítva 30 nap
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:

Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelem benyújtásának határideje a Kbt.148.§ szerint.
VI.3)folyt.:
9.A nyertes AT részére AK által üzemeltetésre átadott konyhák személyi és tárgyi feltételeinek
biztosításáért a nyertes AT felelős. AK által meghat. munkavállalók esetében munkáltatói jogutódlás
keretében történő alkalmazás szükséges.
10.Az óvodákban,általános iskolákban,középiskolákban,kollégiumokban alkalmazottak étkeztetése
nem tárgya az ajánlati felhívásnak.
11.Az infrastrukturális beruházásokhoz a nyertes AT-nek fejlesztési tervben kell javaslatot tennie
a dokumentációban foglaltaknak megfelelően.Az infrastrukturális beruházásokhoz az ingatlanok
tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
12.Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés
hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).
Az AT-nek a szakmai ajánlat keretében meg kell jelölnie a javasolt főzőkonyhák számát,be kell
mutatnia a javasolt, konkrét főzőkonyhákat,tálalókonyhákat és a diétás konyhát is. AK 1 diétás
konyha kialakítását írja elő.
13.Nyilatkozni kell Kbt.66.§(2)(4)(6) nemlegesség esetén is.
14.Minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbb feltételek:P1.,P2.,M1-M4.
15.FAKSZ:dr.Kovács Előd,00645
16.Szerz.bizt.m.kötel.:Késedelmi,hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezet
szerint.
17.AK a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját nem alkalmazza.
18.A helyszíni bejárásra vonatkozó tájékoztatást a dokumentáció tartalmazza.
19.Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.Az ajánlati biztosíték
mértéke:10.000.000,-HUF.
A befizetés helye:az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:11744003-15402006-00000000,OTP BANK
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:Az ajánlati biztosíték befizetéséről
szóló igazolást az ajánlathoz kell csatolni.
20.A bontás helye: I.1.pont szerinti cím,4400 Nyíregyháza,Kossuth tér 1. Polgármesteri Kabinet „A”
épület 113. iroda;ideje: IV.2.2)pont szerint.
21.Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltése visszaigazolása.
22.AK biztosítja kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.
23.AT-nek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a
Kbt.66.§(2)és(4)bek. tekintetében.A Kbt. 66.§(2)bek. szerinti nyilatkozatot EREDETI példányban
kérjük benyújtani.
24.Az AT-nek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a
Kbt.66.§(6)bek.a)és b) pontja tekintetében.A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten
meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni.
25.AK a Kbt.47.§(2)bek. alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű
másolatban is elfogadja,azonban a Kbt.66.§(2)bek. tekintetében tett nyilatkozatot eredeti példányban
kell az ajánlat részeként csatolni.
26.AK az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§ rendelkezéseinek megfelelően
biztosítja.Ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt
von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el.(Kbt.71.§(6)bek.).
27.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt,azonban a Kbt. vagy annak
végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat,igazolásokat és más dokumentumokat.
28.Az eljárás során irányadó jogszabályok:
-A közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII.törvény
-A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014.(IV.30.)EMMI
rend.
-A vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági
feltételeiről szóló 62/2011.(VI.30.)VM rend.

-A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X. 30.)Korm.rend.
-A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás
céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan
mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben
megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat

Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Százhalombatta Város Önkormányzata (6178/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Százhalombatta Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07045
Postai cím: Szent István tér 3.
Város: Százhalombatta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +3623542162
E-mail: polghiv@mail.battanet.hu
Fax: +36 23542113
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szazhalombatta.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szazhalombatta.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: www.sandorlegal.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Deák Ferenc u. 23. I. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Sándor Sz. Zsolt
Telefon: +36 12090063
E-mail: iroda@sandorlegal.hu
Fax: +36 12090063
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szazhalombatta.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szazhalombatta.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre

x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Deák Ferenc u. 23. I. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Sándor Sz. Zsolt
Telefon: +36 12090063
E-mail: iroda@sandorlegal.hu
Fax: +36 12090063
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szazhalombatta.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szazhalombatta.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Százhalombatta Város Önkormányzata fenntartásában lévő konyhák üzemeltetése és a
gyermek-, diák- és felnőtt közétkeztetés biztosítása négy éves időtartamra
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
55524000-9
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Százhalombatta Város Önkormányzata fenntartásában lévő konyhák üzemeltetése és a gyermek-, diák- és
felnőtt közétkeztetés biztosítása négy éves időtartamra
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1.392.156.084 Pénznem: HUF
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára
vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok

valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Százhalombatta Város Önkormányzata fenntartásában lévő konyhák üzemeltetése és a
gyermek-, diák- és felnőtt közétkeztetés biztosítása négy éves időtartamra
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
55523000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Százhalombatta. A teljesítési helyek pontos címét a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Százhalombatta Város Önkormányzata fenntartásában lévő konyhák üzemeltetése és a gyermek-, diák- és
felnőtt közétkeztetés biztosítása négy éves időtartamra.
Napi adagszámok korcsoportonként és étkezésenként:
Bölcsőde:
Normál étrend:
Reggeli - 103
Tízórai - 103
Ebéd - 103
Uzsonna - 103
Diétás:
Reggeli - 3
Tízórai - 3
Ebéd - 3
Uzsonna - 3
Óvoda:
Normál étrend:
Tízórai - 732
Ebéd - 732
Uzsonna - 732
Diétás:
Tízórai - 25
Ebéd - 25
Uzsonna - 25
Általános iskola:
Normál étrend:
Tízórai - 784
Ebéd - 1503
Uzsonna - 784

Diétás:
Tízórai - 0
Ebéd - 23
Uzsonna - 0
Középiskola:
Normál étrend:
Ebéd - 299
Diétás:
Ebéd - 3
Felnőtt:
Normál étrend:
Ebéd - 197
Diétás:
Ebéd - 0
Szociális:
Normál étrend:
Ebéd - 96
Diétás:
Ebéd - 6
Gondozóház:
Normál étrend:
Reggeli - 37
Ebéd - 37
Uzsonna - 37
Vacsora - 37
Diétás:
Reggeli - 16
Ebéd - 16
Uzsonna - 16
Vacsora - 16
Pépes:
Reggeli - 5
Ebéd - 5
Uzsonna - 5
Vacsora - 5
Az eljárás a Kbt. 21. § (2) bekezdése és 113. § (5) b) pontja alapján, nemzeti eljárásrendben kerül
lebonyolításra.
Ajánlatkérő 1 millió Ft ajánlati biztosítékot ír elő, melynek teljesítését az ajánlatban igazolni kell. Az
ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) szerint teljesíthető: az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára (ERSTE BANK: 11999007-03100013-00000000) történő
befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.
Az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt tekintettel arra, hogy a szerződés tárgyát
képező azonos munkanemek és feladatok beszerzése esetén a részekre történő ajánlattétel lehetőségének
biztosítása ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel és így a Kbt. alapelvei között megfogalmazott
közpénzek hatékony felhasználásának követelményével.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját.
Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő fenntartásában működő 4 db főzőkonyhát és 3 db tálalókonyhát évi 55
millió Ft + ÁFA összegű bérleti díj ellenében, saját humán erőforrás biztosításával köteles üzemeltetni.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1.392.156.084 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)-ben meghatározott kizáró okok
fennállnak.
Igazolási mód: Kbt. 67. §, 114. § (2) bek. és 321/2015 (X.30.) Korm.rend. (KR) III. fej. szerint.
Alkalmassági követelmények, igazolási mód:
P/1. A KR. 19.§(1) c) pontja alapján csatolni kell az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, a
közbeszerzés tárgyából (gyermek, diák és felnőtt étkeztetés) származó nettó árbevételről szóló
nyilatkozatot.
P/2. A KR. 19.§(1) d) pontja alapján csatolni kell a szolgáltatás ellátására vonatkozó szakmai
felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolást.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
P/1. az előző 3 lezárt üzleti évben évente min. nettó 261 millió Ft, közbeszerzés tárgyából származó
árbevétellel;
P/2. a szolgáltatás ellátásával kapcsolatban min. 300 millió Ft/év és min. 200 millió Ft/káresemény
összegű felelősségbiztosítással.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő alábbi szempontok szerint értékeli.
1. Összesített éves nettó ajánlati ár (Ft), súlyszám: 70;
2. Szakmai ajánlat, mintaétlapok dietetikai megfelelősége, súlyszám: 30.
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 1-10.
Az értékelési szempontrendszer részletezését, e körben a mintaétlapok pontozásának
szempontrendszerét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2018/04/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma :
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
III.1.4.folyt.
Alkalmassági köv., igazolási mód:
M/1. A KR 21. § (3) a) alapján csatolni kell a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3év
legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetésnek tartalmaznia kell minden olyan
információt, amelyből az alkalmasság megállapítható.
M/2. A KR 21. § (3) b) alapján csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek
megnevezését képzettségük, szakmai tapasztalatuk és annak időtartama ismertetésével.
Csatolni kell a szakemberek által aláírt önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot, és a
képzettséget, végzettséget, minősítést igazoló dokumentumok másolatát. Az önéletrajznak olyan
részletezettségűnek kell lennie, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy
az alk. min.köv.-ben meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel.
M/3. A KR 21. § (3) c) alapján csatolni kell az ajánlattevőnek a minőség biztosítása érdekében tett
intézkedéseinek, ill. vizsgálati és kutatási eszközeinek leírását.
Alkalmassági minimumkövetelmények:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M/1. a felhívás feladását megelőző 3 évben legalább egy darab, 4 db főzőkonyha, valamint 3
db oktatási intézményben tálalókonyha üzemeltetésére vonatkozó, egy szerződés keretében
legalább 48 hónapon keresztül folyamatosan teljesített, összesen legalább nettó 250 millió forint/
év értékű, gyermek-, diák- és felnőtt étkeztetést, valamint az ételkiszállítást is magába foglaló
közétkeztetési ellátást biztosító étkeztetési referenciával, amely tartalmazza normál és diétás
élelmezési szolgáltatás nyújtását is.
M/2/1. legalább 4 fő élelmezésvezetővel, amelyből legalább 1 fő rendelkezik OKJ 52 6601 01
képzettséggel, min. 5 év élelmezésvezetői gyakorlattal gyermek és diák étkeztetés területén,
valamint min. 5 év vendéglátás területén szerzett szakmai tapasztalattal.
M/2/2. legalább 1 fő dietetikus végzettségű, 5 éves gyakorlati tapasztalattal rendelkező
szakemberrel.
M/3. az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes gyermek-, diák közétkeztetésre, ételkiszállításra,
valamint diétás ételek szolgáltatására is kiterjedő
M/3/1. ISO 9001;
M/3/2. ISO 22000;
M/3/3. ISO 14001;
M/3/4. ISO 28001 és
M/3/5. ISO 50001 tanúsítványokkal, vagy ezekkel egyenértékű tanúsítványokkal, vagy a
minőségbiztosítás érdekében tett egyenértékű intézkedések leírásával.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása: a Kbt. 67. § és 114. § (2) bekezdés alapján.
Egyéb:
1. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz
képest szigorúbb alk. köv.: P/1-2, M/1-3.
2. Az Ajánlat részeként kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumokban részletezett
követelmények szerint elkészített Mintaétlapokat (Szakmai ajánlat).
3. Ajánlatok bontása: I.3.szerinti helyen, időpont: IV.2.2., jelenlévők: Kbt. 68. § (3) szerint.
4. FAKSZ: dr. Sándor Sz. Zsolt, lajtromszám: 00388.
5. Ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap.
6. Többváltozatú (alternatív) ajánlattételre nincs lehetőség.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. XXI. fejezet
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás
céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan
mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
verseny hiánya technikai okokból

a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben
megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Bajai Tankerületi Központ (5775/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bajai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: AK24967
Postai cím: Tóth Kálmán tér 3.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cser István
Telefon: +36 79795214
E-mail: istvan.cser@kk.gov.hu
Fax: Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu/baja
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés az EFOP-4.1.3-17-2017-00108 pályázat keretében a Kalocsai
Eperföldi Általános Iskola felújítása, kivitelezése vonatkozásában
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés az EFOP-4.1.3-17-2017-00108 pályázat
keretében a Kalocsai Eperföldi Általános Iskola felújítása, kivitelezése vonatkozásában
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 44160165 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés az EFOP-4.1.3-17-2017-00108 pályázat keretében a Kalocsai
Eperföldi Általános Iskola felújítása, kivitelezése vonatkozásában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6300 Kalocsa, Szent Imre utca 32.
helyrajzi szám: 737
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés az EFOP-4.1.3-17-2017-00108 pályázat
keretében a Kalocsai Eperföldi Általános Iskola felújítása, kivitelezése vonatkozásában
A legnagyobb problémát az iskola tornatermének állapota okozza, a 80-as években leselejtezett bútorraktár
elemeiből épült, lapos tetős épület. A mindennapos testnevelés során folyamatos a kihasználtsága,
egyszerre több osztály is használja a tornatermet, valamint tanórák után szakköri sportfoglalkozásokat
tartunk. A délutáni sportfoglalkozások, a sport szakköreink a tananyag magasabb szintű elsajátítását teszik
lehetővé, alapjául szolgálnak a város versenysportjának A késő délutáni időszakban pedig Kalocsa város
sport egyesületei (Méhecskék, KSC, Tornaszakosztály stb.) veszik igénybe, használják a termet és a
kiegészítő helyiségeket, sporteszközeinket. A tornaterem tetőszerkezete lapos tető, több területén sérült,
ez miatt a tornaterem jelenleg is beázik, edényekbe gyűjtjük a csapadékot. Szükségessé vált a tetőborítás
javítása, a kátrányburkolat lecserélése.
Az iskola teljes épületében a villamos-energetikai korszerűsítés is indokolt. A meglévő, 80-as évekbeli
hálózat nem bírja el a jelenlegi igénybe vételt, a megnőtt létszámú fogyasztók, pl. az informatikai gépek
fogyasztása miatt. Többször elégtek a vezetékek, tűz-és életveszélyessé vált a működésük. Ehhez
kapcsolódóan a világítás korszerűsítés is szükséges, még a régi neon fénycsöves világítás van minden
teremben, folyosón. Ezek a régi armatúrák szerkezete miatt is folyamatosan búgnak, rövidebb élettartamúak
a fénycsövek. Az elmúlt őszi-téli időszakban több mint 200 fénycsövet kellett cserélni egyszerre. Azóta is
folyamatosan pótoljuk. A műszaki felmérés megtörtént, a jelenlegi állapot szerint veszélyessé lett nyilvánítva.

A tantermek és irodahelyiségek, ebédlő hidegburkolata elhasználódott, parketta illetve cementlapos borítású.
Javítása többlet költséggel sem volna hatékony, hiányos, hézagos, kopott, töredezett. Tisztántartani a napi
használat során nem lehet megfelelően, a por és szennyeződések a hézagokból újból a levegőbe kerülve
allergiás tüneteket okoznak több tanulónál is. Teljes cserére volna szükség. A II. épület főbejáratához
betervezett rámpa elhelyezésével az iskola teljes körű akadálymentesítése elkészül.
Amennyiben sikeres elbírálásban részesítik pályázatunkat, minden sporttevékenység biztonságossá válik,
új infrastruktúrával nagyobb eséllyel indulnánk a sportiskolai átszervezésnek, így iskolánk jobban vonzaná
a térség sportolni vágyó fiataljait, korszerű tanulási feltételeket teremtve a tantermekben is, a jelenlegi és az
ország más térségéből hozzánk íratott tanulóknak.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki
ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember (fő) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00108
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hun-Bau Holding Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi tér 9. II/1.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: HU
E-mail: hunbauholding@gmail.com
Telefon: +36 202156353
Internetcím(ek): (URL) http://ceginformacio.creditreform.hu/cr9310885891
Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11868806-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 47104000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44160165
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Hun-Bau Holding Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi tér 9. II/1.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11868806-2-03
Hivatalos név: MAXBETON Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szőlő u. 138.
Város: Soltvadkert
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6230
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14699878-2-03
Hivatalos név: Kőrösi Generál Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szőlő u. 14.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24074197-2-03
Hivatalos név: Konstruktív - B Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi tér 9. II/1.

Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11868806-2-03
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Bajai Tankerületi Központ (5782/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bajai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: AK24967
Postai cím: Tóth Kálmán tér 3.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cser István
Telefon: +36 79795214
E-mail: istvan.cser@kk.gov.hu
Fax: Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu/baja
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu/baja
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés az EFOP-4.1.3-17-2017-00104 pályázat keretében a Solti Vécsey
Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felújítása, kivitelezése vonatkozásában
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés az EFOP-4.1.3-17-2017-00104 pályázat
keretében a Solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felújítása, kivitelezése
vonatkozásában
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 62291520 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés az EFOP-4.1.3-17-2017-00104 pályázat keretében a Solti Vécsey
Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felújítása, kivitelezése vonatkozásában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6320 Solt, Zsolt u. 4.
helyrajzi szám: 1111
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés az EFOP-4.1.3-17-2017-00104 pályázat
keretében a Solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felújítása, kivitelezése
vonatkozásában
Tornaszobák padlózatának és berendezéseinek felújítása:
A tornaszobák 103,39 m2 területű padlózata pvc burkolat, szakadozott, felpúposodott, baleset veszélyes,
cseréje szükséges. A meglévő padozat felbontása után a betonfelület portalanítása és kiegyenlítése
szükséges. Az új ragasztandó pvc burkolat és a pvc szegély zöld. A bejárati ajtók sérültek, javításuk nem
lehetséges, műanyag belső ajtóra cserélendők fehér színben. A nyílászáró cserék után a vakolatok javítását
és a helyiségek festését el kell végezni. A meglévő sérült bordásfalat le kell bontani és új bordásfalat kell
építeni (6 m2 ).
Sportudvar korszerűsítése, külső térburkolat, csapadékvíz elvezetés:
Az iskolaépület udvarának felülete jelentős részben homokos, kismértékben betonburkolat. Az udvar területe
kigödrözött, erősen lejt középirányba, ezért a csapadék nem tud elfolyni a területről. Az iskolaudvarban
rendeltetésszerű használata érdekében a területet fel kell tölteni átlag 30 cm vtg.-ban és a kijelölt felületet
700,00 m2 felületen Viacolor burkolattal kell burkolni. A csapadék elvezetését csapadékcsatorna kiépítéssel
kell biztosítani a fogadó aknáig. Az udvar kijelölt területén 7 x 7 m-es ( 49,00 m2 ) sportudvari gumiburkolatot

kell elhelyezni. A gumiburkolatot védőszegéllyel kell kiépíteni. Az udvaron lévő torna és játszóelemeket el
kell bontani és a burkolás után újra kell telepíteni.
A zsibongó természetes megvilágításának kialakítása:
A zsibongó 146,80 m2 alapterületű helyiség, természetes szellőzése biztosított, de természetes
megvilágítása nincs. A helyiség használata során - napszaktól függetlenül - mesterséges fényt kell használni
ami energia pazarló, gazdaságtalan. Az épület tetőszerkezete kontyolt nyeregtető, a padlástér meglévő
kialakítása lehetővé teszi 6 db fénycsatorna elhelyezését ami természetes megvilágítást biztosít a zsibongó
számára. A fénycsatorna Velux típusú, csatornánként 1 db toldó beépítése szükséges. A tetőhéjalást
6 helyen meg kell bontani és a fénycsatorna kültéri elemét össze kell építeni a meglévő Lindab lemez
tetőhéjalással. A zsibongó födémáttöréseit vissza kell javítani, a vakolat javítások után a helyiség festését el
kell végezni.
Külső nyílászárók cseréje:
Az épület külső nyílászárói fa szerkezetűek, szimpla üvegezésűek, javításuk, korszerűsítésük nem
lehetséges, mindenképpen cserére szorulnak. Az igénybevételek figyelembevételével műanyag típusú
nyílászáró beépítése javasolt, hőszig. üvegezéssel, fehér színben. Az egyedi méretű és nyílású nyílászárók
elhelyezését megelőzően a meglévő ablakokat ki kell bontani és a kávák visszajavítása után az új műanyag
nyílászárókat szárazépítési technológiával kell beépíteni. A nyílászárók elhelyezése után a külső-belső
vakolat javítása szükséges. A helyiségek festés javítását el kell végezni.
Külső homlokzati hőszigetelés, nemes vakolat burkolattal:
Az iskolaépület falszerkezete 38 cm vtg., kisméretű téglafalazat 2 cm vtg., homlokzatvakoló mészhabarccsal,
kőporos fedővakolattal. A fenti térelhatároló szerkezet nem felel meg a hőtechnikai előírásoknak, ezért
energetikai szempontból a falszerkezet utólagos hőszigetelése szükséges.
Az iskolaépület nyílászáróinak cseréjét követően a falszerkezetet EPS hőszigeteléssel kell ellátni. A lábazat
hőszigetelése 3 cm vtg. XPS-ből készül. A falazat nemes vakolat színe fehér, a lábazat vakolat színe szürke.
A homlokzati hőszigetelés 478,50 m2. A homlokzat lábazati hőszigetelése 74,30 m2.
Az iskola akadálymentesítése megtörtént, az akadálymentesítés elemei jó állapotban vannak.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki
ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember (fő) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00104
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hun-Bau Holding Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi tér 9. II/1.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: HU
E-mail: hunbauholding@gmail.com
Telefon: +36 202155913
Internetcím(ek): (URL) http://ceginformacio.creditreform.hu/cr9310885891
Fax: -

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11868806-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 62291520
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Hun-Bau Holding Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi tér 9. II/1.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11868806-2-03
Hivatalos név: MAXBETON Kft.

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szőlő u. 138.
Város: Soltvadkert
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6230
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14699878-2-03
Hivatalos név: Kőrösi Generál Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szőlő u. 14.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24074197-2-03
Hivatalos név: Konstruktív - B Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csokonai Mihály u. 19.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám:
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11947347-2-03
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/01/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Baranya Megyei Kormányhivatal (5529/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Baranya Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK16592
Postai cím: József Attila utca 10
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Heidecker Pálné közbeszerzési referens
Telefon: +36 72507082
E-mail: kozbeszerzes@baranya.gov.hu
Fax: + 36 72507012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigagzatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: A Baranya Megyei Kormányhivatal részére mobil ügyfélszolgálat, kormányablak és
okmányiroda funkciójú egyedi gépjármű beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34144000-8
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A Baranya Megyei Kormányhivatal részére mobil ügyfélszolgálat,
kormányablak és okmányiroda funkciójú egyedi gépjármű beszerzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 13795000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: A Baranya Megyei Kormányhivatal részére mobil ügyfélszolgálat, kormányablak és
okmányiroda funkciójú egyedi gépjármű beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Baranya Megyei Kormányhivatal 7623 Pécs, József Attila u.
10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Árubeszerzés
A Baranya Megyei Kormányhivatal részére 1 db mobil ügyfélszolgálat, kormányablak és okmányiroda
funkciójú egyedi gépjármű beszerzése közúti használatra
1) Gépjárművel szembeni követelmények
Műszaki adatok:
- Furgon jellegű (zártdobozos) kialakítás
- Hengerűrtartalom: minimum 1950 cm3
- Teljesítmény: minimum 170 LE
- Tengelytáv: 3800-4600 mm
- Ülések száma: 3 db ülés (elől)
- Maximális össztömeg: maximum 3500 kg
- Magasság: minimum 2500 mm
- Szélesség: minimum 1700 mm
- Hosszúság: minimum 6300 mm
a) vezetőfülke:
o Szimpla vezetőfülkés változat 2 db ajtóval
b) raktér:
o 1db oldalsó tolóajtó, továbbá 1 db kétszárnyú hátsó ajtó
o 2 db oldalsó tolóablak a raktérben,

o Raktér ablakaira fényvédő fólia bevonat felhelyezése
o A raktér tetején 1 db tetőablak (védőfólia bevonat nélkül)
Biztonság
- Menetstabilizátor (ESP)
- kipörgésgátló (ASR)
- Első ködfényszórók
- Elektromos indításgátló
- Motorvédő lemez
Kényelem
- Elektromos fényszórómagasság-állítás
- Manuális klímaberendezés
- Szervokormány, állítható kormánymagasság
- Magasságban állítható vezetőülés kartámasszal és deréktámasszal
- Elektromos első ablakemelők
- Elektromos fényszórómagasság-állítás
- Elektromosan állítható, fűthető visszapillantó tükör
Külső-belső elemek
- Megerősített generátor és akkumulátor
- Megerősített felfüggesztés
- Sárfogó gumik elől-hátul
- Pótkerék (normál méretű)
- Színezett üvegezés
Megjelenés:
- Szín: Fehér,
- Külső design: mindenekelőtt a kormányablak arculati kézikönyvben meghatározottak szerint, továbbá a
megrendelő kormányhivatallal történő egyeztetés alapján.
2) A gépjármű átépítésével kapcsolatos elvárások:
Berendezési tárgyak
- 2 db szék a vezetőfülke felőli oldalon (ügyintézők részére, irodai szék)
- 2 db ügyfél szék (ügyintézői munkaállomással szemben, rögzített, lehajtható kivitel)
- 1 db asztal a photobox mellett
- Asztalból kihúzható fiók a scanner részére (1 db)
- Zárható szekrények
- Hűtőszekrény (60 literes)
- Mikrohullámú sütő
- Külön áramforrás (irodai eszközöknek, világításnak) - aggregátor
Mobil ügyfélszolgálat funkció biztosításához szükséges átalakítás:
- „Ügyintézői tér” mérete legalább 3000 mm x 1450 mm
- „Csomagtér” (hűtő, aggregátor és a tároló szekrények részére) kialakítása, minimum 700 mm x 1450 mm
méretben
- Elektromos hálózat kiépítése (vezetékelés, csatlakozók, elosztók, feszültségszabályzók)
- WLAN kiépítés (vezetéknélküli hálózat a feladatellátáshoz)
- Vezetőfülke, valamint a raktér külön klimatizálhatósága. A raktér esetében a hűtés és fűtés akár álló
helyzetben is üzemeltethető legyen.
- Raktér megfelelő belső megvilágításának kiépítése (led fényorrások)
- „Betáp-egység” (áramvételezés külső forrásból) biztosítása, 30 méter erősáramú kábel
- Photobox helyiség kialakítása (900 mm x 1300 mm) a megfelelő megvilágítással és háttérrel. A kamerával
szembeni fal fehér borítást kap. A fényforrásokat úgy szükséges beépíteni, hogy megfelelő fényerő
biztosítása mellett mind a háttér, mind pedig az ügyfél árnyékmentes, megfelelő megvilágítást kapjon és a
világítótestek a kamera fókuszát ne zavarják.
- Informatikai eszközök üzemszerű működéséhez szükséges hálózat kiépítése. (vezetékelés, hálózati
végpontok kiépítése, munkaállomások üzemszerű használatához szükséges csatlakozók beépítése,
kábelcsatornák kialakítása).
- A cisco routert valamint a switch-et olyan helyen szükséges elhelyezni, hogy az eszközök üzembiztos
működése túlmelegedés nélkül biztosított legyen. (Az informatikai eszközök beszerzéséről a megrendelő
kormányhivatal - az arra jogosult szerv közreműködésével - gondoskodik)
- berendezési tárgyakkal szembeni elvárások
o Rögzíthetőség (a menet közbeni sérülések elkerülésére)
o Egyszerű kiszerelhetőség (a gépjármű egyéb céllal történő felhasználhatóságához)
Gépjármű átalakításával kapcsolatos további elvárások:

- Állófűtés
- Ventilátor + befúvó
- Álló klíma
- Inverter
- 2 kg-os poroltó készülék
- „Akkumulátor-figyelő”
- Akkumulátor 2db 180 AH
- Töltő
- Teljes akadálymentesítés rámpával (kihúzható rámpa 700 mm széles)
- Sárga lámpa LED-es 1 db (jármű tetejére)
Az egyedi gépjárműnek (speciális funkciójú) meg kell felelnie az országosan kiemelt termékekre vonatkozó
állami normatívákról szóló 14/2012. (VI.8.) NFM utasításban és a közúti járművek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott
követelményeknek is.
A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011.
(III. 30. ) Korm rendeletnek megfelelően a megajánlott egyedi gépjárműnek legalább az EURO 6
környezetvédelmi besorolású motorral kell rendelkeznie.
Az Ajánlattételi felhívásban, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott
gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
A szállítandó egyedi gépjárművel kapcsolatos, előírások, követelmények az ajánlati dokumentáció részét
képező műszaki leírásban kerülnek részletesen meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Gyártó által megadott vegyes átlagfogyasztás 10
2 A gyártó által megadott vegyes szén-dioxid-kibocsátás 10
3 A kötelezően előírt jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama km korlátozás nélkül (hónap
(ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap, maximum értéke: 36 hónap. 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A Baranya Megyei Kormányhivatal részére mobil
ügyfélszolgálat, kormányablak és okmányiroda funkciójú egyedi gépjármű beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: P’-AutóCity Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Diósi út 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
E-mail: autocity@autocitypecs.hu
Telefon: +36 72517567
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25598599-2-02
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13000000

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13795000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gépjármű belső
átépítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: CPM Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kasza u. 5.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 6100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22630777-2-03
Hivatalos név: PROCAR Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kadocsa u. 84.
Város: Székesfehérvár

NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10627510-2-07
Hivatalos név: P’-AutóCity Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Diósi út 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25598599-2-02
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (5609/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK15820
Postai cím: Fő tér 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mészáros Péter
Telefon: +36 14378807
E-mail: kozbeszerzes@obuda.hu
Fax: +36 14378804
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „A Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő,
az Önkormányzat szociális, nevelési és egyéb közfeladatok ellátását biztosító épületeinek felújítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45453000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Tárgy: „A Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer
Önkormányzat tulajdonában lévő, az Önkormányzat szociális, nevelési és egyéb közfeladatok ellátását
biztosító épületeinek felújítása”
Jelen eljárás keretében különböző intézmények nagyobb, a karbantartási munkák nagyságrendjét
jóval meghaladó, legalább egy hónapos teljesítési határidővel rendelkező felújítási feladatainak az
elvégzése történik a Közbeszerzési dokumentumokban szereplő intézményekben, azonban nem lehet
pontosan meghatározni, hogy mennyi intézményben, és milyen építési feladatok kerülnek elvégzésre, ezért
keretszerződés kerül megkötésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 142519685 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: „A Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő,
az Önkormányzat szociális, nevelési és egyéb közfeladatok ellátását biztosító épületeinek felújítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45453000-7

További tárgyak:
45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros III. kerület, Óbuda- Békásmegyer
Önkormányzat közigazgatási területén lévő, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
szociális, nevelési és egyéb közfeladatok ellátását biztosító ingatlanok.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A szerződés keretösszege bruttó 181 000 000,- Ft, melynek
elszámolása főszabály szerint a közbeszerzési dokumentumok részeként árazatlanul rendelkezésre
bocsátott és az ajánlattevő által az ajánlatban beárazottan benyújtott egységáras költségvetésben szereplő
egyes munkák megrendelése alapján történik. Azon esetekben, amikor olyan munka megrendelése válik
szükségessé, amelyet a beárazott költségvetés esetlegesen nem tartalmaz, akkor az elszámolás a TERC
BRONZ programban rögzített anyagárak és az ajánlatban megadott rezsióradíj alapján történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalása (hónapokban, min. 24 hónap, max. 48 hónap) 30
Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) + Rezsióradíj (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „A Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer
Önkormányzat tulajdonában lévő, az Önkormányzat szociális, nevelési és egyéb közfeladatok ellátását
biztosító épületeinek felújítása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Dowex Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Farkastorki út 40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12329452-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 142519685
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 142519685
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: R.S.Z. Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Öv utca 161/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10681831-2-42
Hivatalos név: Dowex Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Farkastorki út 40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12329452-2-41
Hivatalos név: Aker Dömper és társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ilona u. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23392445-2-43
Hivatalos név: Légstop-Szer Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kis Fuvaros u. 7. sz. I. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13310488-2-42
Hivatalos név: Megépít-Lak 2011 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bezerédi út 40.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2330
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23485817-2-13
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Ceglédi Szakképzési Centrum (6352/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ceglédi Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: AK22919
Postai cím: Malom tér 3.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ferenczi Norbert
Telefon: +36 53789934
E-mail: ferenczi.norbert@cegled.hu
Fax: +36 53789934
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ceglediszc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „CSZC Bem József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézménye
Jászberényi út 2. sz. alatti telephelyén a „volt asztalosműhely” felújítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A közbeszerzés tárgya a CSZC Bem József Műszaki
Szakgimnázium és Szakközépiskola tagintézményének 2700 Cegléd, Jászberényi út 2. szám alatti területen
lévő ingatlanon a „volt asztalosműhely” épület részleges állagmegóvási felújítási munkáihoz kapcsolódó
építési munkák elvégzése a műszaki leírásban meghatározott feltételek szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 16.100.007,- Ft (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: „CSZC Bem József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézménye
Jászberényi út 2. sz. alatti telephelyén a „volt asztalosműhely” felújítása”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2700 Cegléd, Jászberényi út 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A CSZC Bem József Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola
tagintézményének 2700 Cegléd, Jászberényi út 2. szám alatti területen lévő ingatlanon a „volt
asztalosműhely” épület részleges állagmegóvási felújítási munkáihoz kapcsolódó építési munkák elvégzése.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó főbb mennyiségi adatok:
# Az épület lábazat külső oldalán 8 cm vastag zárt cellás XPS hőszigetelés kerül elhelyezésre.
(termékjellemző: nyomófeszültség ≥ 200 kPa, λ ≤ 0,035 W/m2K, vízfelvétel ≤ 2%) készül.
# Homlokzati fal külső oldalán 10 cm vastag ROCKWOOL Frontrock Max vakolható kőzetgyapot
hőszigetelés kerül elhelyezésre. (termékjellemző: nyomófeszültség ≥ 80 kPa, λ ≤ 0,035 W/m2K) készül.
# Meglévő válaszfalazat bontása, új falazat YTONG M 2,5 ből tervezett 10 cm vastagságban
# A tetőszerkezet helyenkénti javítása. A felújítás során az elhasznált lécezés, deszkázatok bontása
tervezett. Az új héjazat alá rovar és lángmentesítővel kezelt lécezés készül BRAMAC Eco Tec 110
páraáteresztő tetőfólia beépítésével.
# A meglévő nyílászárók bontásra kerülnek, a nyílások helyére új műanyag nyílászárok kerülnek beépítésre.
# A homlokzati ablakok műanyag anyagú minősített szerkezetekből készülnek. Az üvegezés 2 rétegű
hőszigetelő üvegezésű, argon gáztöltéses. ( U ≤ 1,150 W/m2K ). A szerkezetek 2 soros gumitömítéssel,
rejtett vasalattal, az üveg meleg peremmel, a távtartó mélyen ülő megoldással tervezett.
# A homlokzati ajtók műanyag anyagú tokkal és lappal készül, hőszigetelt kivitelben, elvárt érték: U ≤ 1,15
W/m2K.

# A meglévő bádogos szerkezetek elbontása tervezett és helyére új bádogos szerkezetek, szegések,
csatornarendszer kerül megépítésre horganyzott bádoglemezből.
Építés során a kivitelező köteles a zajvédelmi követelményeknek megfelelő gépeket és technológiát
alkalmazni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az elvégzett munkákra vonatkozóan vállalt jótállás időtartama
(hónapokban) (min. 12 hónap, max. 60 hónap) 20
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók száma (max. 5 fő) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás (nettó egyösszegű
átalányár) mértéke (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/04/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Global Business Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u.40
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail: globalbusinesshungary2015@gmail.com
Telefon: +36 304636585
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25354904-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16.450.568.- Ft
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16.100.007,- Ft
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Global Business Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u.40.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25354904-2-03
Hivatalos név: TERMIKA Épületgépészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Népkör u. 13
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12791651-2-13
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként

Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (5574/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01983
Postai cím: Dobó tér 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kurucz András ügyvezető
Telefon: +36 36523777
E-mail: evkft@evkft.hu
Fax: +36 36523786
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eger.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eger.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: A TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003. sz. pályázat keretében óvodák energetikai
korszerűsítése Egerben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003. sz. pályázat keretében óvodák
energetikai korszerűsítése Egerben
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 183027352 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: A TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003. sz. pályázat keretében óvodák energetikai
korszerűsítése Egerben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45321000-3
45421100-5
45111100-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: -Benedek Elek Óvoda Joó János Tagóvoda (3300 Eger,
Kallómalom út 1-3.; hrsz: 1307/23)
-Szivárvány Óvoda Eszterlánc Tagóvoda (3300 Eger, Remenyik Zs. utca 17.; hrsz:6912)
-Ney Ferenc Óvoda Gyermekkert Tagóvoda (3300 Eger, Nagyváradi út 1.; hrsz: 8980)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzési eljárás keretében az alábbi Óvodák energetikai
korszerűsítése valósul meg:
Ney F. óvoda:
Energetikai korszerűsítés:
• Nyílászárók
- Az ablakok középtömítéses műanyag szerkezetek, natúr fehér színben, 32 mm három rétegű, víztiszta
fóliával ragasztott meleg peremes üvegezéssel
- Kiegészítő elemek az ablakokon: a gazdasági szárny ablakain szúnyogháló. A raktáron és irodán
biztonsági rács
- Ajtók műanyag szerkezetből, félig üvegezett kivitellel készülnek
• Hőszigetelés
- Lábazaton 12 cm hőszigetelés készül
- Homlokzati hőszigetelés az épület fő homlokzati felületein

• Szükséges bontások, átépítések
- Hőszigetelés elkészítéséhez a járdák és az előlépcsők elbontása szükséges. A szigetelés befejeztével
azok visszaépítendők
- Az előlépcsők esetén legalább 1,00 m mélységben pihenő létesítése szükséges az ajtók előtt. Burkolata
fagyálló kerámia, csúszásgátló felülettel
- A régi épületrész ereszét 20 cm-el kell kiszélesíteni
Benedek E. óvoda:
• Energetikai korszerűsítés
• Nyílászárók
- A kazánházon kívül a fa és a műanyag nyílászárók is cserélendők
- Felújítandó fa nyílászárók: kazánház bejárata és ablaka, fehér kivitelben
- Az új nyílászárók natúr fehér színben készülnek, üvegezésük három rétegű, argon gázzal töltött,
melegperemes kivitelben, kívül-belül tiszta fóliázással készül
- Az üvegfalak félig üvegezve készülnek
- Nyílászárók a fapanelek külső pereméhez igazítva kerülnek elhelyezésre
- Szúnyoghálót kell felszerelni a konyhai helyiségek ablakaira, valamint a csoportszobák egy-egy
nyílászárójára
• Hőszigetelés
- Lábazaton 15 cm polisztirol hőszigetelés készül az alapgerenda aljáig
-Homlokzati hőszigetelés az épület fő homlokzati felületein 15 cm expandált polisztirol lemezből készül, a
nyílászárók függőleges és vízszintes peremein 4-4 cm takarással
- A szigetelőlemezek rögzítése mechanikusan és ragasztva történik
- Lapostetőn 20 cm kőzetgyapot lemezből készül hőszigetelés
- A tetőn legalább 2,5 % lejtés biztosítása szükséges
- A tető vízszigetelése két réteg modifikált bitumenes lemezzel történik
- A tetőfelületen 16 m2-enként a korábbi vízszigeteléstől indítva páraszellőzőket kell elhelyezni
• Szükséges bontások, átépítések
- A lábazati hőszigetelés elkészítéséhez a járdák és az előlépcsők bontása szükséges legalább 1,00 m
szélességben (a szigetelés után ezek visszaépítendők)
- A teraszok burkolata fagyálló kerámia, csúszásgátló felülettel
- Az acélhágcsók az előtető acél szerkezete és a rámpa korlát felületkezelését fel kell újítani az állapotnak
megfelelően a korábbi festék eltávolítása, majd a felület rozsdamentesítése és lecsiszolása után minimumos
alapozással, 3 rétegű fedőmázolással
- Az épület tetőzetén lévő napelemeket a munkálatok idejére el kell távolítani, biztonságos helyen őrizni,
majd helyre kell állítani
• Előtető
- A kazettákon belül a lejtésviszonyokat megváltoztatva új vízszigetelés készül
- A jelenlegi szigetelés elbontandó
- A belső burkolatot el kell bontani, az épületfal hőszigetelését el kell végezni
-Az acél szerkezeti váz korrózióvédelmét fel kell újítani minimumos alapmázolással, 3 réteg zománcfestéssel
- Az acél szerkezetre fa pallóvázra épített deszkázattal új alapfelület készül (lejtése 3%, iránya külső
középső pillér felé mutat)
- A szerkezeten belül a fa lambéria mennyezet képzés a feltárás során tapasztalt állapotának megfelelően
megmarad, vagy cserére kerül
Szivárvány óvoda:
• Energetikai korszerűsítés
Nyílászárók
- A fém nyílászárók megmaradnak, felületkezelésüket fel kell újítani az állapotnak megfelelően a korábbi
festék eltávolítása, majd a felület rozsdamentesítése és lecsiszolása után minimumos alapozással, 3 rétegű
fedőmázolással
- A régebben készült nyílászárók cserélendők, a nyílászárók egy része megtartásra kerül
- Az új nyílászárók kivitelezése fehér színben készül, üvegezésük 3 rétegű, argon gázzal töltött, meleg
peremes kivitelben, kívül-belül tiszta fóliázással készül
- A nyílászárók a fapanelek külső pereméhez igazítva kerülnek elhelyezésre
- Szúnyoghálót kell elhelyezni az F.33-tól az F.40-ig jelű helyiségek ablakaira
• Hőszigetelés
- Lábazaton 12 cm extrudált polisztirol (XPS) hőszigetelés készül az alapgerenda aljáig
- Homlokzati hőszigetelés az épület fő homlokzati felületein 16 cm expandált polisztirol lemezből készül, a
nyílászárók függőleges és vízszintes peremein 4-4 cm takarással
- Lapostetőn 22 cm expandált polisztirol lemezből készül hőszigetelés

- A tetőt a beázások helyén fel kell tárni, a károsodott hőszigetelő elemek eltávolítás után pótolandók
- A tető lejtésének ellenőrzése, legalább 2,5%-os lejtés biztosítása
• Szükséges bontások, átépítések
- A lábazati hőszigetelés elkészítéséhez a járdák és az előlépcsők bontása szükséges legalább 1,00 m
szélességben (a szigetelés után ezek visszaépítendők)
- A tornaterem ablakinak mellvédjét a tető hőszigetelése miatt szükséges megemelni 20 cm-el
- Az acélhágcsók az előtető acél szerkezete és a rámpa korlát felületkezelését fel kell újítani az állapotnak
megfelelően a korábbi festék eltávolítása, majd a felület rozsdamentesítése és lecsiszolása után minimumos
alapozással, 3 rétegű fedőmázolással
- Három napellenző a hőszigetelési munkák során eltávolításra kerülnek a foglalkoztatókról, melyeket a
munkálatok befejezése után helyre kell állítani
- A negyedik foglalkoztatóra az előbbieknek megfelelő új napellenző szerelendő fel
• Előtető
- A jelenlegi szigetelés elbontandó
- A belső burkolatot el kell bontani, az épületfal hőszigetelését el kell végezni
-Az acél szerkezeti váz korrózióvédelmét fel kell újítani minimumos alapmázolással,3 réteg zománcfestéssel
- Az acél szerkezetre fa pallóvázra épített épített deszkázattal új alapfelület készül, lejtése 3%, iránya külső
középső pillér felé mutat
- Az előtetők korábbi vízköpői megmaradnak, másodlagos vízelvezetésként kerülnek alakításra
- A szerkezeten belül a fa lambéria mennyezetképzés a feltárás során tapasztalt állapotának megfelelően
megmarad vagy cserére kerül
Az elvégzendő építési munka nem építési engedélyköteles tevékenység.
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött dokumentációban, így
a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a megküldött tervekben, a szerződéstervezetben, valamint az
árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét
képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Megajánlott jótállás időtartama (hónap, a műszaki átadás-átvételt követő
naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap, ajánlati elem
legkedvezőtlenebb mértéke: 36 h 10
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati
elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/04/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: „Variabau” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Trinitárius u. 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11160452-2-10
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 186664855
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 183027352
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Nyertes ajánlattevő
igénybe vesz alvállalkozót villámvédelmi tervezés, szakipari munkák és elektromos szerelési
feladatok ellátására.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Tető Centrum ’95 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Radnóti Miklós utca 48.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13289043-2-10
Hivatalos név: Euro Campus Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád u. 64.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13646925-2-10
Hivatalos név: „Variabau” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Trinitárius u. 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11160452-2-10
Hivatalos név: PEKU AGRO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újsor u. 67.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22622426-2-10
Hivatalos név: SZépítésZ Eger Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai út 10.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13259046-2-10
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (6474/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23717
Postai cím: Kossuth L. u. 90.
Város: Vaskút
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6521
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ravasz István termelési vezető
Telefon: +36 79524821
E-mail: fbhkft@fbhkft.hu
Fax: +36 79572052
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fbhkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fbhkft.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: gazdasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében iroda- és szociális épület bővítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A 6521 Vaskút, Külterület alatti 0551/2 helyrajzi számú telken egy
ütemben tervezett iroda- és szociális épület bővítése a vonatkozó 13960-15/2017-7 iktatószámú építési
engedély és kiviteli tervdokumentáció előírásai alapján.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 180159050 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében iroda- és szociális épület bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6521 Vaskút, Külterület alatti 0551/2 helyrajzi számon
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A 6521 Vaskút, Külterület alatti 0551/2 helyrajzi számú telken egy
ütemben tervezett iroda- és szociális épület bővítése a vonatkozó 13960-15/2017-7 iktatószámú építési
engedély és kiviteli tervdokumentáció előírásai alapján.
A meglévő épület hagyományos falazott szerkezetű, téglalap alaprajzú, 17,12 m x 19,36 m befoglaló méretű,
földszint + tetőteres kialakítású, manzard tetős épület. A meglévő épületrész földszintjén megszűnő szociális
blokkok helyén irodák, ügyfélfogadó, az irodai dolgozóknak étkező helyiség és szociális blokk kerül.
Az épület meglévő kubatúrájához csatlakozik egy nyaktaggal, a keleti oldalon a téglalap alaprajzú 16,67
m x 19,36 m befoglaló méretű, hagyományos falazott szerkezetű, földszint + tetőteres kialakítású, részben
lapostetővel és félnyeregtetővel fedett új épületrész. A bővítmény földszintjén szociális blokk, így öltözők,
vizesblokkok, étkező-pihenő kerülnek kialakításra, a szennyes és a tiszta övezet egymástól technológiailag
elválasztva. Az emeleten tárgyaló, szerverszoba, irattár és kiszolgáló helyiségek kerülnek elhelyezésre.
A nyaktag téglalap alaprajzú, 5,45 m x 2,40 m befoglaló méretű, hagyományos falazott szerkezetű, földszint
+tetőteres kialakítású, részben lapostetővel és félnyeregtetővel fedett épületrész. A tervezett bővítés a keleti
oldalához csatlakozik a meglévő épülethez.
A részletes műszaki feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata
(db) 30
Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében iroda- és szociális
épület bővítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/04/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GENERÁL CENTRÁL Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kiskőrösi út 12.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail: generalcentral@generalcentral.hu
Telefon: +36 76504468
Internetcím(ek): (URL) www.generalcentral.hu
Fax: +36 76504469
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12974760-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 190207206
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 180159050
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építész felelős
műszaki vezetés, gépészeti részmunkák, elektromos részmunkák, kőműves részmunkák, asztalos
részmunkák, festés mázolás részmunkák, szigetelési részmunkák, szárazépítészeti részmunkák,
burkolási részmunkák, ács és tetőfedő részmunkák, bádogos részmunkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: GENERÁL CENTRÁL Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kiskőrösi út 12.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12974760-2-03
Hivatalos név: "GOMÉP" Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. út 219.
Város: Lajosmizse
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6050
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10660612-2-03
Hivatalos név: PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sági út 8.
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2251
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10795549-2-13
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/01/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (5474/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02440
Postai cím: Asztalos Sándor út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gönczi Zsuzsa
Telefon: 455-4100/1545
E-mail: gonczie@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.fcsm.hu/content/index.php/145
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: szennyvízelhelyezés és kezelés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére geodéziai munkák elvégzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71324000-5
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Ajánlatkérő megbízza Nyertes Ajánlattevőt a Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt. üzemeltetési területén az újonnan épült és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
által üzemeltetett - térképen nem szereplő - közcsatornák geodéziai bemérésével, valamint nem vonalas
létesítmények kiegészítő bemérésével és a mért és már meglévő adatok irodai feldolgozásával, a meglévő
csatornahálózaton fedlapok szintezésével.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 16 148 000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére geodéziai munkák elvégzése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71324000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Bemérendő csatornák hossza (gerincvezeték hosszában mérve):
alapmennyiség 40.000 m + opciós mennyiség 30.000 m
Fedlapok szintezése: maximum 1000 db (lehívási kötelezettség nélkül)
Egyéb geodéziai munkák: maximum: 30 mérnöknap + 30 fél mérnöknap
A meghatározott mérnöknapok és fél mérnöknapok száma, valamint a fedlap szintezések száma csak
irányadó mennyiség, annak lehívására Ajánlatkérő nem kötelezhető. A bemérendő csatornák hossza
esetében az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem kötelezhető.
A megjelölt munkákra vonatkozó egyéb feltételeket és elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt hibás teljesítési kötbér (%) minimum 2% és maximum 10% 1
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: : Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 99
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KSZ2018000139 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében az eljárás
tárgya szerinti munka elvégzése. - geodéziai munkák elvégzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/29 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Argon-Geo Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hungária Krt. 134.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail: argongeo@argongeo.hu
Telefon: +36 12231774
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12231774
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12350900-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18 000 000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16 148 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:

Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Argon-Geo Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hungária Krt. 134.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12350900-2-42
Hivatalos név: Alba Geotrade Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Óvoda u. 2.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11455796-2-07
Hivatalos név: VTK-Cartoranje VTK Innosystem Kft. - Cartoranje Kft.- közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pattantyús u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10333655-2-41
Hivatalos név: Global Terv Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1135 Szegedi út 37-39
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1135
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14541744-2-41
Hivatalos név: Orodi Gábor ev.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Marót utca 40/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1202
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 65681226-2-43
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: A Kbt. 73. § (1) d) pontja alapján a Globál Terv Kft. és Orodi Gábor ev. ajánlata
érvénytelen, mert az Ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Fürged Község Önkormányzata (5481/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fürged Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17982
Postai cím: Kossuth Lajos utca 18.
Város: Fürged
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: (+36) 74 598-015
E-mail: pmhfurg@furged.hu
Fax: (+36) 74 598-015
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „A Fürged 2. számú vízműkút eltömedékelése és melléfúrásos felújítása vállalkozási
szerződés keretében - II.”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45255110-3
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A Fürged 2. számú vízműkút eltömedékelése és melléfúrásos
felújítása vállalkozási szerződés keretében - II.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: A Fürged 2. számú vízműkút eltömedékelése és melléfúrásos felújítása vállalkozási
szerződés keretében - II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45262200-3

További tárgyak:
45262220-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Fürged 0144/2. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Fürged 2. számú (K-4) vízműkút homokolt, ezért 2002-ben
betétszűrőzéses felújításon esett át, amelynek keretében 158 métertől 242 méterig betétszűrőzték 90/80
mm-es PVC szűrőcsővel. A kút állandó üzemben kitermelhető vízhozama tovább csökkenve 80 l/p-re
csökkent. A kútba a későbbiekben még idegen tárgy/tárgyak estek, így a közcélú vízellátás mennyiségi
oldalról ellehetetlenült, mivel a Fürged 2. számú kút tönkremenetele mellett a 3. számú vízkút is homokol,
hozama 50-60 l/p-re csökkent.
Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki
dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás (hónap) 3
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj (Ft) / Súlyszám: 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Fürged 2. számú vízműkút eltömedékelése és
melléfúrásos felújítása vállalkozási szerződés keretében - II.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás során az ajánlattevő ajánlata érvénytelen az V.1.4.) pontban foglalt
érvénytelenségi okok alapján, melyből kifolyólag a közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja
alapján (kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be) eredménytelen.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:

E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Aqua Super Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. u. 51.
Város: Szálka
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7121
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23974180-2-17
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Információs Hivatal (5564/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Információs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK18265
Postai cím: Budakeszi út 85-87.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dudás Zoltán
Telefon: 391-2261
E-mail: zdudas@ih.gov.hu
Fax: 391-2268
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szeerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30237000-9
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Informatikai alkatrészek beszerzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 13425196 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 82 db informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 4 db Informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 230 db Informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 997 db Informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 8 db Informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 4 db Informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 8 db Informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 7 db Informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2 db Informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 10 db Informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30237000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 10 db Informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2 db Informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 4 db Informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –

Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 20 db Informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 5 db Informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 5 db Informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 8 db Informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 4 db Informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2 db Informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

30237000-9

NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db Informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 21
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2 db Informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 22
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2 db Informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 23
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2 db Informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 24
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 4000 db Informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Rész száma: 25
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 4 db Informatikai alkatrész beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: simon@procompkft.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 766000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 92754
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
E-mail: info@etiam.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
24909707-2-06
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 108800 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42

Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártirok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14464401-2-07
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
E-mail: info@etiam.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32800
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 18000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: tender@albacomp.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
14464401-2-07
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 18872 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723

Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Nádor Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10507326-2-42
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
Hivatalos név: SYSInfo Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 5600 Békéscsaba, Jókai utca 23/6.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12364769-2-04
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártirok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14464401-2-07
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
E-mail: freedom-tech@freedom-tech.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5898000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4968860
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege

Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
E-mail: info@etiam.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
24909707-2-06
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 5196000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20

Hivatalos név: PC Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12937303-2-42
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: simon@procompkft.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7072000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6013329
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
E-mail: birol@informateka.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
10219199-2-42
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 6168550 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067

Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
E-mail: birol@informateka.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 713886
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 483000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
E-mail: info@etiam.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
24909707-2-06
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 511000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártirok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14464401-2-07
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
E-mail: info@etiam.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 66000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 75600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
E-mail: freedom-tech@freedom-tech.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
23444054-2-13
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 79200 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártirok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14464401-2-07
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 7 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártirok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: tender@albacomp.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14464401-2-07
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 70632
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: simon@procompkft.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
10217472-2-20
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 71784 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártirok u. 3/B.

Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14464401-2-07
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 8 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
E-mail: info@etiam.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 70000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: tender@albacomp.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
14464401-2-07
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 55244 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42
Hivatalos név: InformaTéka Kft.

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártirok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14464401-2-07
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 9 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
E-mail: freedom-tech@freedom-tech.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 53980

vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: simon@procompkft.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
10217472-2-20
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 54716 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártirok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14464401-2-07
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 10 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
E-mail: info@etiam.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 280000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 137500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
E-mail: birol@informateka.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
10219199-2-42
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 140000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Nádor Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1152 Budapest, Telek u. 7-9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10507326-2-42
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
Hivatalos név: SYSInfo Kft.

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 5600 Békéscsaba, Jókai utca 23/6
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12364769-2-04
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártirok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14464401-2-07
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 11 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
E-mail: info@etiam.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 650000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 480000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
E-mail: freedom-tech@freedom-tech.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
23444054-2-13
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 485000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225

Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Nádor Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10507326-2-42
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártirok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14464401-2-07
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 12 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
E-mail: info@etiam.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 96000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 63996
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
23444054-2-13
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 67800 Pénznem: HUF

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Nádor Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10507326-2-42
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20

Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártirok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14464401-2-07
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 13 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
E-mail: info@etiam.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 84000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 66000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: tender@albacomp.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
14464401-2-07
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 68160 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067

Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártirok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14464401-2-07
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 14 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártirok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: tender@albacomp.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14464401-2-07
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 340000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 231540
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: simon@procompkft.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
10217472-2-20
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 233520 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): freedom-tech@freedom-tech.hu
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18.
Város: Debrecen

NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártirok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14464401-2-07
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 15 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Etiam Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333

Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
E-mail: info@etiam.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: simon@procompkft.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
10217472-2-20
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 28770 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
Hivatalos név: Etiam Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
Hivatalos név: SYSInfo Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 5600 Békéscsaba, Jókai utca 23/6.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12364769-2-04
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártirok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000

Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14464401-2-07
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 16 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
E-mail: freedom-tech@freedom-tech.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió

nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
E-mail: info@etiam.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
24909707-2-06
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 34950 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14464401-2-07
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 17 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Etiam Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország:
E-mail: info@etiam.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 80000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 99840
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: tender@albacomp.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
14464401-2-07
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 100536 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
Hivatalos név: Etiam Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft.
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14464401-2-07
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 18 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 3/B.

Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: tender@albacomp.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14464401-2-07
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 160000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 102708
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
E-mail: freedom-tech@freedom-tech.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
23444054-2-13
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 137600 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14464401-2-07
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 19 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
E-mail: freedom-tech@freedom-tech.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 104000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 110000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
E-mail: info@etiam.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)

Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
24909707-2-06
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 150000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 20 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
E-mail: freedom-tech@freedom-tech.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26990
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: simon@procompkft.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
10217472-2-20
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 27358 Pénznem: HUF

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
Hivatalos név: Etiam Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14464401-2-07

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 21 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: simon@procompkft.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 63700
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49393
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
E-mail: birol@informateka.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
10219199-2-42
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 52900 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Nádor Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10507326-2-42
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085

Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14464401-2-07
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 22 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: simon@procompkft.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28000

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17074
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
E-mail: info@etiam.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
24909707-2-06
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 17980 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7
Város: Szeged

NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Nádor Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10507326-2-42
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14464401-2-07
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 23 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
E-mail: birol@informateka.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000

Ország: HU
E-mail: tender@albacomp.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
14464401-2-07
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 17200 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
Hivatalos név: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 3/B.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000

Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14464401-2-07
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 24 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
E-mail: info@etiam.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 110000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió

nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
E-mail: birol@informateka.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
10219199-2-42
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 40000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg

NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 25 Elnevezés: Informatikai alkatrészek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
E-mail: freedom-tech@freedom-tech.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 160000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 98400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
E-mail: birol@informateka.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
10219199-2-42
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 123000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444054-2-13
Hivatalos név: Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707-2-06
Hivatalos név: Infopolis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633-2-09
Hivatalos név: Black Cell Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1085 Budapest, Salétrom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22793348-2-42
Hivatalos név: InformaTéka Kft.
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10219199-2-42
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472-2-20
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/10/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: Az 5. rész tekintetében a legalacsonyabb árat adó ajánlattevő az Informatéka
Kft. nem tudott teljesíteni, ezért ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb
ajánlattevővel az Etiam Kft-vel kötötte meg a szerződést.
Ajánlatkérő a 23. rész eredményét a Kbt. 77. § (5) bekezdése alapján közjegyző előtti sorsolással döntötte
el tekintettel arra, hogy az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. és az InformaTéka Kft. ajánlati ára
megegyezett.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (5568/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK23106
Postai cím: Baross utca 63-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Barbara
Telefon: 0614592109
E-mail: igazgatosag@jgk.hu
Fax: Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jgk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Általános közigazgatás
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „Budapest VIII. kerület Szigony u. 2.a és 2.b Gyermek és Felnőtt Háziorvosi rendelők
felújítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Budapest VIII. kerület Szigony u. 2.a és 2.b Gyermek és Felnőtt
Háziorvosi rendelők felújítása”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 155.842.661,- Ft (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: „Budapest VIII. kerület Szigony u. 2.a és 2.b Gyermek és Felnőtt Háziorvosi rendelők
felújítása”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1083 Budapest, Szigony u. 2/a
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Mennyiség:
1. részajánlat:
Szigony u. 2.A. (hrsz 35728/22/0/B/38) Gyermek Háziorvosi Rendelő: 169,86 m2
Védőnői Szolgálat: 202,71 m2
Tervezett funkcionális kialakítás
Alapvetően két különálló, egymással nem kommunikáló részből áll össze a rendelőegység:
- Gyermekrendelő: beteg gyermekek ellátására 2 rendelő
egészséges gyermekek ellátására 1 rendelő
terhes gondozásra 1 rendelő
védőnői szolgálat 1 helyiség
- Felnőtt rendelő felnőtt lakosság ellátására 4 rendelő
Mindkét rendelő egységhez tartozik szociális blokk a betegek és az ott dolgozók részére. A dolgozóknak
teakonyha, öltöző, kis raktár.
A várókat természetes szellőzéssel és bevilágítás látja el.
Mind három egységnek külön bejárata van a Szigony utca felől. A szélfogókból a várókba jutunk. Az utcai
traktusban vannak a rendelők, és gyakorlatilag az összes kiszolgáló a másik utcafrontra néz vagy a belső
traktusban van.
A felnőtt rendelő bejáratánál őrző-védő felügyeletet adó biztonsági őrhely létesül.
A felújítás idejére a Megrendelő teljesen kiürített helyiségeket biztosít.

A kivitelezés komplex feladat, mely magába foglalja a megrendelő által meghatározott helyiségcsoportok
felújításhoz, átalakításhoz szükséges építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági, belsőépítészeti
munkák végzését, melyek biztosítják a tervek szerinti megvalósulást.
A Rendelőkben a kivitelezés folyamán cserére kerül az összes burkolat, álmennyezet, gépészeti rendszerek,
elektromos hálózat, belső nyílászáró. Új mobíliákat, orvos technológiai berendezéseket, felszereléseket
kapnak a rendelők.
A két rendelő felújítás műszaki tartalmában eltérés, hogy a Szigony u. 2.B. Felnőtt Háziorvosi Rendelő
tetején új lapostető szigetelés, valamint homlokzati nyílászárók cseréje és a homlokzati hőszigetelés is
készül.
A teljes körű műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (12-48 hónap között) 20
2 A jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi
orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (min. 1 mnap, max. 5 mnap) - kiszállási
idő 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF amely összeg a tartalékkeretet is tartalmazza) /
Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: „Budapest VIII. kerület Szigony u. 2.a és 2.b Gyermek és Felnőtt Háziorvosi rendelők
felújítása”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1083 Budapest, Szigony u. 2/b
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Mennyiség:
2. részajánlat:
Szigony u. 2.B. (hrsz 35728/21/0/A/49) Felnőtt Háziorvosi Rendelő: 298,02 m2
Tervezett funkcionális kialakítás
Alapvetően két különálló, egymással nem kommunikáló részből áll össze a rendelőegység:
- Gyermekrendelő: beteg gyermekek ellátására 2 rendelő
egészséges gyermekek ellátására 1 rendelő
terhes gondozásra 1 rendelő
védőnői szolgálat 1 helyiség
- Felnőtt rendelő felnőtt lakosság ellátására 4 rendelő
Mindkét rendelő egységhez tartozik szociális blokk a betegek és az ott dolgozók részére. A dolgozóknak
teakonyha, öltöző, kis raktár.
A várókat természetes szellőzéssel és bevilágítás látja el.
Mind három egységnek külön bejárata van a Szigony utca felől. A szélfogókból a várókba jutunk. Az utcai
traktusban vannak a rendelők, és gyakorlatilag az összes kiszolgáló a másik utcafrontra néz vagy a belső
traktusban van.
A felnőtt rendelő bejáratánál őrző-védő felügyeletet adó biztonsági őrhely létesül.
A felújítás idejére a Megrendelő teljesen kiürített helyiségeket biztosít.

A kivitelezés komplex feladat, mely magába foglalja a megrendelő által meghatározott helyiségcsoportok
felújításhoz, átalakításhoz szükséges építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági, belsőépítészeti
munkák végzését, melyek biztosítják a tervek szerinti megvalósulást.
A Rendelőkben a kivitelezés folyamán cserére kerül az összes burkolat, álmennyezet, gépészeti rendszerek,
elektromos hálózat, belső nyílászáró. Új mobíliákat, orvos technológiai berendezéseket, felszereléseket
kapnak a rendelők.
A két rendelő felújítás műszaki tartalmában eltérés, hogy a Szigony u. 2.B. Felnőtt Háziorvosi Rendelő
tetején új lapostető szigetelés, valamint homlokzati nyílászárók cseréje és a homlokzati hőszigetelés is
készül.
A teljes körű műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (12-48 hónap között) 20
2 A jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi
orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (min. 1 mnap, max. 5 mnap) - kiszállási
idő 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF amely összeg a tartalékkeretet is tartalmazza) /
Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Kbt. 115. § (5) bekezdése.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Budapest VIII. kerület Szigony u. 2.a és 2.b Gyermek és
Felnőtt Háziorvosi rendelők felújítása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HUFER-BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyvkötő u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1193
Ország: HU
E-mail: huferbaukft@gmail.com
Telefon: +36 203410974
Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12626704-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 82.677.165,- Ft
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 81.546.519,- Ft
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: HUFER-BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyvkötő u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1193
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12626704-2-43
Hivatalos név: FAUNA-DUÓ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rekettye utca 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1155
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12319020-2-42
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: „Budapest VIII. kerület Szigony u. 2.a és 2.b Gyermek és
Felnőtt Háziorvosi rendelők felújítása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HUFER-BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyvkötő u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1193
Ország: HU
E-mail: huferbaukft@gmail.com
Telefon: +36 203410974
Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12626704-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 75.334.646,- Ft
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74.296.142,- Ft
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: HUFER-BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyvkötő u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1193
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12626704-2-43
Hivatalos név: FAUNA-DUÓ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rekettye utca 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1155
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12319020-2-42
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/11/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6467/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15823
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Zoltán
Telefon: 76/513-513
E-mail: cityhall@kecskemet.hu
Fax: 76/513-538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kecskemet.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „Vállalkozási szerződés az időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak
fejlesztésére Kecskeméten a TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Vállalkozási szerződés az időskorúak és fogyatékkal élők szociális
alapszolgáltatásainak fejlesztésére Kecskeméten a TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú projekt
keretében”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 70691491 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: 1. rész: Időskorúak szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten a
TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45300000-0

További tárgyak:

45210000-2
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Posta u. 7. (Hrsz.: 20435)
(NUTS: HU331)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1. rész: Időskorúak szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése
Kecskeméten a TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében
A nyertes Ajánlattevő feladata a Hetényegyházai Idősgondozó Szolgálat épületének korszerűsítése,
felújítása, valamint projektarányos akadálymentesítése.
CPV: 45210000-2 (Magasépítési munka)
45300000-0 (Épületszerelési munka)
45453100-8 (Felújítás)
Építési beruházás meghatározó nagyságrendje:
- A meglévő épület 210 m2 nettó alapterületű.
Építési engedély és tervdokumentációk:
- A tervezett építési tevékenységek az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. sz.
melléklete értelmében nem építési engedély kötelesek.
Építési körülmények:

- Ajánlatkérő a szerződéskötést követő 15 napon belül, ad munkaterületet Vállalkozó részére. A felújítás
idejére az intézmény nem költözik ki az épületből, a munkálatok ütemezését Vállalkozónak az üzemeltetővel
egyeztetni szükséges. Vállalkozónak az intézmény zavartalan és biztonságos működését a felújítás
időtartama alatt biztosítani kell, valamint fokozott figyelemmel kell gondoskodnia a munkavégzés helyeken a
biztonságos lehatárolásáról, az épülethasználók élet- és balesetvédelméről.
Építtető által nyújtott szolgáltatás:
- Ajánlatkérő a tervdokumentációk rendelkezésre bocsátása mellett, az építési beruházás megvalósításának
koordinálására beruházás lebonyolítót, az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan
megvalósítása és a tervekkel kapcsolatban felmerülő szakkérdések megoldása érdekében tervezői
művezetést biztosít.
Előzmények:
- A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 100%os támogatást nyújt Ajánlatkérő részére, a TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 kódszámú „Időskorúak és
fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten” című projekt megvalósításához.
- Ajánlatkérő fenti támogatási konstrukció keretén belül, szociális alapszolgáltatások telephelyeinek
korszerűsítését, felújítását kívánja megvalósítani az alábbiak szerint:
- energetikai korszerűsítést, mely tartalmazza a padlásfödém és a külső homlokzati falak hőszigetelését és a
homlokzati nyílászárók cseréjét;
- gépészeti- és elektromos korszerűsítéseket;
- egyéb külső és belső felújításokat;
- projektarányos akadálymentesítést;
Építési beruházás ismertetése:
A korszerűsítendő épület Kecskemét - Hetényegyháza térségben található, funkciója időskorúak szociális
alapellátása. Az épület földszintes, sátortetős, korábban már kisebb felújítási munkákat elvégeztek rajta,
de átfogó felújítás nem volt. A nyílászárók korszerűtlenek, a homlokzat felújítása nem történt meg, a tető
javításra szorul, a fűtés korszerűtlen kazánnal működő központi fűtés. Az épület energiahatékonysági
szempontból elavult, fejlesztése szükséges.
Az építési munka az épület egyes szerkezetinek korszerűsítésére, felújítására irányul, ennek megfelelően az
épület befoglaló méretei, megjelenési formái és szerkezetei nem változnak.
Tetőszerkezet felújítása (400 m2):
A magas tető hagyományos égetett agyag cserépfedésű. Műszaki állapota nem megfelelő a héjalás teljes
cserét igényel. A fa tetőszerkezet a feltárás után a szükséges szaruzat, szelemenek és egyéb szerkezeti
elemek cseréjével javítandó. A bádogos szerkezetek le és visszaszerelendők a szükséges pótlásokkal. (400
m2)
Padlásfödém szigetelése (263 m2):
A padlásfödémre a TNM rendelet előírásainak megfelelő 20 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelő réteg
beépítése történik.
Homlokzat hőszigetelés:
Homlokzati hőszigetelő rendszer kiépítése teljes homlokzatfelületen, 14 cm vtg EPS lemezzel, a szükséges
helyeken ásványgyapot táblával, a lábazaton 13 cm XPS lemezzel, dörzsölt nemes vakolat felületképzéssel.
(241 m2)
Homlokzati nyílászárók cseréje (21 db 48m2):
A jelenlegi egyesített szárnyú, illetve hagyományos kapcsolt gerébtokos ablakok kibontása és új műanyag
szerkezetű, 5 kamrás, 3 rtg. hőszigetelt üvegezéssel ellátott nyílászárók beépítése történik.
Fűtésrendszer:
Az épület fűtési rendszer kétcsöves kialakítású, acéllemez hőleadókkal szerelt központi fűtés. A fűtés
szabályozhatósága és az energiatakarékos üzemvitel érdekében termosztatikus radiátor szelepfej
felszerelésre kerül minden hiányzó helyre.
A jelenlegi gázkazán leszerelésre kerül, s helyette kondenzációs fűtőkazán kerül felszerelésre.
Belső gázellátás:
Az épületben meglévő belső gázhálózat részben átalakításra kerül.
A meglévő méretlen gázvezeték-szakaszokon változás nem történik. A meglévő gázkazán és a gázvízmelegítő kerül leszerelésre, s helyettük kondenzációs fűtőkazán lesz felszerelve, melyhez indirekt HMV
tároló kapcsolódik.
A konyhai berendezések nem változnak, de a felújítás során beépítésre kerülő fokozott légzárású
nyílászárók miatt a készülékek légellátása módosul. Az eddigi, természetes úton történő légellátás helyett
ezután gépi szellőztetéssel kerül bejuttatásra a konyhába a gázkészülékek üzemeltetéséhez szükséges
mennyiségű friss levegő.
Hűtés:
Az épületben lévő két foglalkoztató helyiséghez kerül felszerelésre hűtőberendezés.

Belső vízellátás:
A tárgyi ingatlan vízhálózatán az alapvezetékeket érintő átalakítás nem történik, csak a vizes szerelvények,
berendezések részleges cseréje valósul meg.
Elektromos szerelés:
A helyiségekben a meglévő szerelvények elbontása, új kapcsolók, dugaljak felszerelése történik. A
szerelvényekhez tartozó vezetékezés és elosztóban lévő áramköri elemek, valamint a lámpatestek
megmaradók.
Az épület homlokzatán lévő lámpatesteit kell lecserélni, a lámpatestekhez tartozó vezetékezés és elosztóban
lévő áramköri elemek megmaradók.
A kazán részére ki kell alakítani a szükséges elektromos rendszert, és a létesülő klímák részére áramkört
kell létesíteni a meglévő elosztóban.
Az épületen meglévő, nem norma szerinti villámvédelmi rendszert kell felújítás kapcsán kiépíteni, meglévő
rendszert újra cserélni.
Vagyonvédelmi rendszer megmaradó, az érintett területen az érzékelők le és visszaszerelése szükséges.
Akadálymentesítés:
Az akadálymentesítési feladatok keretében, a kivitelezési munka tartalmazza
- akadálymentes parkoló kialakítását és kijelölését az udvarban;
- megközelítést biztosító járdaszakaszok felújítását, a szükséges javítások elvégzését a parkoló-rámpa
útvonalon;
- meglévő akadálymentes illemhely szerelvényezésének pótlásait;
- kapcsolók, berendezések, ajtók kontrasztosságának biztosításait;
- jól látható, könnyen értelmezhető, kontrasztos információs táblarendszer elhelyezését.
Egyéb felújítások:
Közösségi helyiségekben parketta burkolat csiszolása és 2 soros lakkozása, (111 m2), valamint hideg
burkolat csere néhány kiszolgáló helyiségben és előlépcsők burkolása történik.
Az épület helyiségeinek tisztasági festése 636 m2 felületen.
Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét
képező, kivitelezési tervdokumentáció, tételes árazatlan költségvetés és felmérési terv határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre,
típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: környezetvédelmi szempontok érvényesülése (db) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 2. rész: Fogyatékkal élők alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten a TOP-6.6.2-15KE1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Ipoly u. 1. (Hrsz.: 2257)
(NUTS: HU331)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2. rész: Fogyatékkal élők alapszolgáltatásainak fejlesztése
Kecskeméten a TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében
A nyertes Ajánlattevő feladata az Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye épületének korszerűsítése,
felújítása, bővítése valamint projektarányos akadálymentesítése
CPV: 45210000-2 (Magasépítési munka)
45300000-0 (Épületszerelési munka)
45453100-8 (Felújítás)
Építési beruházás meghatározó nagyságrendje:
- A meglévő épület 224 m2 nettó alapterületű, melyből 30 m2 elbontandó épületrész, a tervezett
bővítménnyel (79 m2) az épület alapterülete nettó 273 m2 lesz.
Építési engedély és tervdokumentációk
- A tervezett építési munkák építési engedély kötelesek a jogerős építési engedély és záradékolt
engedélyezési tervdokumentáció rendelkezésre áll.
- A felújítási munkák műszaki tartalmát a mellékelt Építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalmazza (2.
melléklet).
Építési körülmények:
- Ajánlatkérő a szerződéskötést követő 15 napon belül, de legkorábban 2018. április 1-től ad munkaterület
Vállalkozó részére. A felújítás és bővítés idejére az intézmény elköltözik, Ajánlatkérő a teljes munkaterületet
kiürítetten a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. Az épület kiürítéséről Ajánlatkérő gondoskodik.
Építtető által nyújtott szolgáltatás:
- Ajánlatkérő a tervdokumentációk rendelkezésre bocsátása mellett, az építési beruházás megvalósításának
koordinálására beruházás lebonyolítót, az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan
megvalósítása és a tervekkel kapcsolatban felmerülő szakkérdések megoldása érdekében tervezői
művezetést biztosít.
Előzmények:
- A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 100%os támogatást nyújt Ajánlatkérő részére, a TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 kódszámú „Időskorúak és
fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten” című projekt megvalósításához.
- Ajánlatkérő fenti támogatási konstrukció keretén belül, szociális alapszolgáltatások telephelyeinek
korszerűsítését, felújítását kívánja megvalósítani az alábbiak szerint:
- a főépület kismértékű átalakítása, bővítése két foglalkoztató szobával;
- energetikai korszerűsítés, mely tartalmazza a padlásfödém és a külső homlokzati falak; hőszigetelését és a
homlokzati nyílászárók cseréjét;
- gépészeti- és elektromos korszerűsítések;
- egyéb külső és belső felújítások;
- projektarányos akadálymentesítés;
Építési beruházások ismertetése:
A korszerűsítendő épület Kecskemét Árpádvárosrészben található, funkciója fogyatékkal élők nappali
intézménye. Az épület földszintes, nyeregetetős. Korábban már részlegesen felújították, azonban kevés
épület szerkezetet érintett a kivitelezési munka. A nyílászárók korszerűtlen kivitelűek, a homlokzat felújítása
részben történt meg, a tető teljesen elavult maradt. Az épület energiahatékonysági szempontból fejlesztésre
szorul. A jelenlegi igényeknek a meglévő alapterülete nem felel meg, az épület bővítése szükséges.
Az építési munka az épület bővítésére és egyes szerkezetinek korszerűsítésére, felújítására irányul.
Bővítés (98 m2):
A meglévő utólagosan beépített, igen rossz műszaki állapotú tornác - amelyet jelenleg ebédlőnek
használnak - elbontásra kerül. A bővítmény ennek irányában a közösségi térhez csatlakozva épül, melyben
új ebédlő és két foglalkoztató helyiség épül. Az új épületrész beton sávalappal, vázkerámia teherhordó
falszerkezettel, előregyártott vb. gerendás béléstestes födémmel készül.
Tetőszerkezet építése (501 m2):
A régi épület tetőszerkezetének elbontását követően, az egész épületen - régi és új épületrészen- egységes,
az utcafrontokkal párhuzamos gerincű, oromzatos tető épül, fa szerkezettel, cserépfedés héjalással, új
bádogos szerkezetek kiépítésével.
Padlásfödém szigetelése (385 m2):
A padlásfödémre a TNM rendelet előírásainak megfelelő 20 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelő réteg
beépítése történik.
Homlokzat hőszigetelés (285 m2):
Homlokzati hőszigetelő rendszer kiépítése teljes homlokzatfelületen, régi épületrészen 10 cm vtg, új
épületrészen 13 cm vtg. EPS lemezzel, a lábazaton XPS lemezzel, dörzsölt nemes vakolat felületképzéssel.
Homlokzati nyílászárók cseréje:

A jelenlegi egyesített szárnyú ablakok és hőszigeteletlen bejárati ajtók kibontása (74 m2) és új műanyag
szerkezetű, 5 kamrás, 3 rtg. hőszigetelt üvegezéssel ellátott nyílászárók beépítése (28 db 84 m2) történik.
Fűtésrendszer:
Az épület fűtési rendszer kétcsöves kialakítású, acéllemez hőleadókkal szerelt központi fűtés. A radiátorok
mindegyike termosztatikus szeleppel szerelt termosztatikus szelepfej is fel van felszerelve.
A bővítmény fűtési rendszere a meglévő fűtési rendszerhez illesztve, szabadon szerelt acélcsövekkel
szerelt, termosztatikus radiátor szeleppel és termosztatikus szelepfejjel ellátott, acéllemez lapradiátorok
felszerelése történik.
A jelenlegi gázkazán leszerelésre kerül, s helyette kondenzációs fűtőkazán kerül felszerelésre.
Belső gázellátás:
Az ingatlanon meglévő belső gázhálózat átalakításra kerül. A bővítmény építése miatt a leágazó vezetéket
át kell helyezni. A nyílt égésterű gázkazán leszerelésre kerül, s helyette kondenzációs kombi falikazán kerül
felszerelésre.
A meglévő gáztűzhely üzemeltetése változatlan formában történik a terv szerint. Az újonnan kialakítandó
foglalkoztató helyiségbe telepítésre kerül egy kombi gáztűzhely, melynek légellátása elektromos páraelszívó
és ablakkeretbe szerelhető légbevezető szerkezet által biztosított.
Hűtés:
Az intézményben a két foglalkoztató és az étkező helyiségekhez kerül felszerelésre hűtőberendezés.
Belső vízellátás, szennyvízelvezetés:
Az intézmény belső vízhálózatának kialakítása részben megváltozik. A berendezési tárgyak megfelelő
műszaki állapotúak, azok cseréje nem szükséges. Változatlan marad a kazánházi vízvételi hely kivételével a
hideg vizes rendszer.
A nyílt égésterű gáz-vízmelegítők leszerelésre kerülnek, s ugyanazon helyiségekbe a HMV előállítására
villanybojlerek kerülnek felszerelésre.
A bővítésben felszerelésre kerülő 3 db mosdókagylóhoz és 1 db kétmedencés mosogatóhoz hideg-,
melegvíz csatlakozás kerül kiépítésre. A bővítményben felszerelésre kerülő vizes berendezések HMV
szükségletét a kombi gázkazán által előállított HMV biztosítja.
A bővítésben felszerelésre kerülő vizes berendezésektől a szennyvízelvezetés az újonnan kiépítésre
kerülő szennyvíz-szakaszokkal történik, mely csőszakasz a kazánházban meglévő padlóösszefolyónál lévő
szennyvíz vezetékre kapcsolódik.
Elektromos szerelés:
A meglévő helyiségekben a lámpatestei bontandók, új fénycsöves lámpatestek, vagy velük megegyező
megvilágítást biztosító LED tip. lámpatestek felszerelése történik. A helyiségek zömében a meglévő
szerelvények megmaradnak, a szerelvényekhez tartozó vezetékezés és elosztóban lévő áramköri elemek
szintén megmaradók.
A bővítmény világítási fogyasztói mennyezetre szerelt fénycsöves lámpatestek, vagy velük megegyező
megvilágítást biztosító LED lámpatestek lesznek. Világítási fogyasztók betápláló MCu/NYM-J vezetékeit
falhoronyba fektetett védőcsőben kell vezetni. Világítási szerelvények süllyesztett kivitelűek.
Kültéri oldalfali lámpatestek védett kivitelű kompakt fénycsöves, vagy LED lámpatestek, melyek működése
alkony kapcsolóval, mozgásérzékelővel történik. A kazán részére ki kell alakítani a szükséges elektromos
rendszert, és a létesülő klímák részére áramkört kell létesíteni a meglévő elosztóban.
Mozgáskorlátozott wc területen ki kell alakítani jelző berendezést mozgáskorlátozott szettel.
Az épületen meglévő, nem norma szerinti villámvédelmi rendszert kell felújítás kapcsán kiépíteni, meglévő
rendszert újra cserélni.
Akadálymentesítés:
Az akadálymentesítési feladatok keretében, a kivitelezési munka tartalmazza
- akadálymentes parkoló kialakítását;
- parkolótól akadálymentes járda kiépítése az új bejáratig;
- indukciós berendezés fogadószerkezeteinek kialakítása a bővítményben
- meglévő akadálymentes illemhely szerelvényezésének pótlásait;
- kapcsolók, berendezések, ajtók kontrasztosságának biztosításait;
- jól látható, könnyen értelmezhető, kontrasztos információs táblarendszer elhelyezését.
Burkolatok, festés:
Az újonnan épülő helyiségek és közösségi tér mázas kerámia burkolatot kap (86 m2). A többi helyiség
burkolata megmaradó kivéve a kazán és iroda helyiséget. Az épület meglévő és új helyiségeinek festési
munkái 1086 m2 felületen.
Az építési beruházások pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció
mellékletét képező építési engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció és tételes árazatlan költségvetés
határozza meg.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre,
típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: környezetvédelmi szempontok érvényesülése (db) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész: Időskorúak szociális alapszolgáltatásainak
fejlesztése Kecskeméten a TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mester -Bau 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tövis utca 18.
Város: Kecskemét Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail: info@mesterbau.hu
Telefon: +36 76505954
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76505955
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11575588-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17470087
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22927323
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Mester -Bau 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kecskemét Kadafalva
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11575588-2-03
Hivatalos név: Szaszler és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Görbe u. 3.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13225818-2-03
Hivatalos név: Futibau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alma u. 20.
Város: Izsák
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6070
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13500160-2-03
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész: Fogyatékkal élők alapszolgáltatásainak fejlesztése
Kecskeméten a TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/29 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mester-Bau 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tövis u. 18.
Város: Kecskemét Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail: info@mesterbau.hu
Telefon: +36 76505954
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76505955
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11575588-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39308129
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47764168
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:

Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Mester -Bau 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tövis u. 18.
Város: Kecskemét Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11575588-2-03
Hivatalos név: Futibau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alma u. 20.
Város: Izsák
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6070
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13500160-2-03
Hivatalos név: Szaszler és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Görbe u. 3.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13225818-2-03
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6473/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15823
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Zoltán
Telefon: 76/513-513
E-mail: cityhall@kecskemet.hu
Fax: 76/513-538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kecskemet.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „Vállalkozási szerződés az egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális
fejlesztésére Kecskeméten a TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Vállalkozási szerződés az egészségügyi alapellátás innovációs
célú infrastrukturális fejlesztésére Kecskeméten a TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú projekt
keretében”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 231215603 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: 1. rész, Batthyány utca
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45300000-0

További tárgyak:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 1. rész, Batthyány utca:
6000 Kecskemét, Batthyány u. 16. Hrsz.: 192/1/A/120
6000 Kecskemét, Batthyány u. 20. Hrsz.: 192/1/A/122
6000 Kecskemét, Batthyány u. 22. Hrsz.: 192/1/A/123
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlattevő feladata az egészségügyi alapellátás innovációs célú
infrastrukturális fejlesztésére Kecskeméten a TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú projekt
keretében
1. rész, Batthyány utca:
Építési beruházás meghatározó nagyságrendje:
1.1.
Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 16. Hrsz.: 192/1/A/120.
Elhelyezkedés / épület típusa: társasházi ingatlanban a földszinten.
Funkció: jelenleg felnőtt háziorvosi rendelő, funkciócserét követően védőnői tanácsadó.
Nettó alapterület: 124,47 m2.
Tervezett beruházás: funkcióváltással járó átépítési munkák és felújítás - homlokzati nyílászárók cseréje,
gépészeti- és elektromos korszerűsítések, projektarányos akadálymentesítés, egyéb szükséges belső
felújítások.
1.2.
Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 20. Hrsz.: 192/1/A/122
Elhelyezkedés / épület típusa: társasházi ingatlanban a földszinten.

Funkció: gyermek háziorvosi rendelő, védőnői tanácsadó
Nettó alapterület: 165,29 m2.
Tervezett beruházás: felújítás - homlokzati nyílászárók cseréje, gépészeti- és elektromos korszerűsítések,
projektarányos akadálymentesítés, egyéb szükséges belső felújítások
1.3.
Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 22. Hrsz.: 192/1/A/123
Elhelyezkedés / épület típusa: társasházi ingatlanban a földszinten.
Funkció: jelenleg védőnői tanácsadó, funkciócserét követően felnőtt háziorvosi rendelő
Nettó alapterület: 145,81 m2
Tervezett beruházás: funkcióváltással járó átépítési munkák és felújítás - homlokzati nyílászárók cseréje,
gépészeti- és elektromos korszerűsítések, projektarányos akadálymentesítés, egyéb szükséges belső
felújítások
Valamennyi részre vonatkozóan:
Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét
képező műszaki leírás, építészeti műszaki tervdokumentációk és tételes árazatlan költségvetések
határozzák meg.
Az ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott
gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: az ajánlattételi felhívás 15. pont M/1. alpontjában
meghatározott, a teljesítésbe bevont szakembernek a felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzését követően eltöltött szakmai gya 20
2 3. részszempont: jótállás időtartama (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 2. rész, Nyíri út
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45300000-0

További tárgyak:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 61. Hrsz.: 3791/30/A/60
6000 Kecskemét, Nyíri út 61. Hrsz.: 3791/30/A/61
6000 Kecskemét, Nyíri út 63. Hrsz.: 3791/31/A/1
6000 Kecskemét, Nyíri út 63. Hrsz.: 3791/31/A/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2. rész, Nyíri út:
Építési beruházás meghatározó nagyságrendje:
2.1.
Cím: 6000 Kecskemét, Nyíri út 61. Hrsz.: 3791/30/A/60
Elhelyezkedés / épület típusa: társasházi ingatlanban a földszinten
Funkció: gyermek háziorvosi rendelő
Nettó alapterület: 111,20 m2

Tervezett beruházás: felújítás - homlokzati nyílászárók cseréje, gépészeti- és elektromos korszerűsítések,
projektarányos akadálymentesítés, egyéb szükséges belső felújítások
2.2.
Cím: 6000 Kecskemét, Nyíri út 61. Hrsz.: 3791/30/A/61
Elhelyezkedés / épület típusa: társasházi ingatlanban a földszinten
Funkció: védőnői tanácsadó
Nettó alapterület: 57,63 m2
Tervezett beruházás: felújítás - homlokzati nyílászárók cseréje, gépészeti- és elektromos korszerűsítések,
projektarányos akadálymentesítés, egyéb szükséges belső felújítások
2.3.
Cím: 6000 Kecskemét, Nyíri út 63. Hrsz.: 3791/31/A/1
Elhelyezkedés / épület típusa: társasházi ingatlanban a földszinten
Funkció: védőnői tanácsadó
Nettó alapterület: 58,90 m2
Tervezett beruházás: felújítás - homlokzati nyílászárók cseréje, gépészeti- és elektromos korszerűsítések,
projektarányos akadálymentesítés, egyéb szükséges belső felújítások
2.4.
Cím: 6000 Kecskemét, Nyíri út 63. Hrsz.: 3791/31/A/2
Elhelyezkedés / épület típusa: társasházi ingatlanban a földszinten
Funkció: felnőtt háziorvosi rendelő
Nettó alapterület: 110,38 m2
Tervezett beruházás: felújítás - homlokzati nyílászárók cseréje, gépészeti- és elektromos korszerűsítések,
projektarányos akadálymentesítés, egyéb szükséges belső felújítások
Valamennyi részre vonatkozóan:
Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét
képező műszaki leírás, építészeti műszaki tervdokumentációk és tételes árazatlan költségvetések
határozzák meg.
Az ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott
gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: az ajánlattételi felhívás 15. pont M/1. alpontjában
meghatározott, a teljesítésbe bevont szakembernek a felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzését követően eltöltött szakmai gya 20
2 3. részszempont: jótállás időtartama (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 3. rész, Kada Elek utca
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45453100-8

További tárgyak:
II.2.3) A teljesítés helye:

45300000-0

NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Kada Elek u. 4/a. Hrsz.: 4665
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 3. rész, Kada Elek utca:
Építési beruházás meghatározó nagyságrendje:
3.1.
Cím: 6000 Kecskemét, Kada Elek u. 4/a. Hrsz.: 4665
Elhelyezkedés / épület típusa: földszintes, lapostetős, téglaépítésű épület
Funkció: felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő, védőnői tanácsadó
Nettó alapterület: 269,45 m2
Tervezett beruházás: felújítás - lapostető hő- és vízsszigetelése, gépészeti- és elektromos korszerűsítések,
projektarányos akadálymentesítés, egyéb szükséges belső felújítások
Valamennyi részre vonatkozóan:
Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét
képező műszaki leírás, építészeti műszaki tervdokumentációk és tételes árazatlan költségvetések
határozzák meg.
Az ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott
gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: az ajánlattételi felhívás 15. pont M/1. alpontjában
meghatározott, a teljesítésbe bevont szakembernek a felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzését követően eltöltött szakmai gya 20
2 3. részszempont: jótállás időtartama (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 4. rész, Czollner tér
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45300000-0

További tárgyak:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Czollner tér 7. Hrsz.: 603
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 4. rész, Czollner tér:
Építési beruházás meghatározó nagyságrendje:
4.1.
Cím: 6000 Kecskemét, Czollner tér 7. Hrsz.: 603
Elhelyezkedés / épület típusa: földszintes, magastetős, téglaépítésű épület
Funkció: felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő, védőnői tanácsadó
Nettó alapterület: 317,15 m2
Tervezett beruházás: felújítás - utólagos talajnedvesség elleni falszigetelés, padlásfödém és homlokzat
hőszigetelés, gépészeti- és elektromos korszerűsítések, projektarányos akadálymentesítés, egyéb
szükséges belső felújítások
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: az ajánlattételi felhívás 15. pont M/1. alpontjában
meghatározott, a teljesítésbe bevont szakembernek a felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzését követően eltöltött szakmai gya 20
2 3. részszempont: jótállás időtartama (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 5. rész, Széchenyi sétány
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45300000-0

További tárgyak:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 5. rész, Széchenyi sétány:
6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6. Hrsz.: 3708/8
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 5. rész, Széchenyi sétány:
Építési beruházás meghatározó nagyságrendje:
5.1.
Cím: 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6. Hrsz.: 3708/8
Elhelyezkedés / épület típusa: földszintes, lapostetős, téglaépítésű épület
Funkció: felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő, védőnői tanácsadó
Nettó alapterület: 245,65 m2
Tervezett beruházás: felújítás - lapostető hő- és vízszigetelése, homlokzat hőszigetelés, gépészeti- és
elektromos korszerűsítések, projektarányos akadálymentesítés, egyéb szükséges belső felújítások
Valamennyi részre vonatkozóan:
Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét
képező műszaki leírás, építészeti műszaki tervdokumentációk és tételes árazatlan költségvetések
határozzák meg.
Az ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott
gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: az ajánlattételi felhívás 15. pont M/1. alpontjában
meghatározott, a teljesítésbe bevont szakembernek a felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzését követően eltöltött szakmai gya 20
2 3. részszempont: jótállás időtartama (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 6. rész, Piaristák tere
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45453100-8

További tárgyak:
45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. Hrsz.: 4035/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 6. rész, Piaristák tere:
Építési beruházás meghatározó nagyságrendje:
6.1.
Cím: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. Hrsz.: 4035/1
Elhelyezkedés / épület típusa: helyi védelem alatt álló, pince, földszint, plusz 3 emelet kialakítású lapostetős
téglaépület; mely 3 szárnyra osztható - a felújítás kizárólag a Piaristák tere felőli és Koháry körút felőli
épületszárnyakat érinti
Funkció: orvosi rendelő komplexum - felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő, védőnői tanácsadó, fogorvosi
rendelő
Nettó alapterület (felújítással érintett): 3 253,46 m2
Tervezett beruházás: felújítás: lapostető hő- és vízszigetelése, gépészeti- és elektromos korszerűsítések,
projektarányos akadálymentesítés, egyéb szükséges belső felújítások
Valamennyi részre vonatkozóan:
Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét
képező műszaki leírás, építészeti műszaki tervdokumentációk és tételes árazatlan költségvetések
határozzák meg.
Az ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott
gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: az ajánlattételi felhívás 15. pont M/1. alpontjában
meghatározott, a teljesítésbe bevont szakembernek a felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzését követően eltöltött szakmai gya 20
2 3. részszempont: jótállás időtartama (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész: Batthyány utca
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mester -Bau 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tövis utca 18.
Város: Kecskemét Kadafalva

NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail: info@mesterbau.hu
Telefon: +36 76505954
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76505955
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11575588-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38370272
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45237900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Gica Invest Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Katona J. tér 18. 2/205
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25706167-2-03
Hivatalos név: Mester-Bau 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tövis u. 18.
Város: Kecskemét Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11575588-2-03
Hivatalos név: Futibau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alma u. 20.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13500160-2-03
Hivatalos név: Bács Klíma Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ceglédi út 26.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13766748-2-03
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész: Nyíri út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mester -Bau 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tövis utca 18.
Város: Kecskemét Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail: info@mesterbau.hu
Telefon: +36 76505954
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76505955

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11575588-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 33019777
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36740477
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Gica Invest Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Katona J. tér 18. 2/205
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25706167-2-03
Hivatalos név: Mester-Bau 2002 Kft.

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tövis u. 18.
Város: Kecskemét Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11575588-2-03
Hivatalos név: Futibau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alma u. 20.
Város: Izsák
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6070
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13500160-2-03
Hivatalos név: Bács Klíma Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ceglédi út 26.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13766748-2-03
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: 3. rész: Kada Elek utca
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mester -Bau 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tövis utca 18.
Város: Kecskemét Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail: info@mesterbau.hu
Telefon: +36 76505954
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76505955
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11575588-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16749357
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21506753

vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Gica Invest Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Katona J. tér 18. 2/205
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25706167-2-03
Hivatalos név: Mester-Bau 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tövis u. 18.
Város: Kecskemét Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11575588-2-03

Hivatalos név: Futibau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alma u. 20.
Város: Izsák
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6070
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13500160-2-03
Hivatalos név: Bács Klíma Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ceglédi út 26.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13766748-2-03
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: 4. rész: Czollner tér
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mester -Bau 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tövis utca 18.
Város: Kecskemét Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail: info@mesterbau.hu
Telefon: +36 76505954
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76505955
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11575588-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13816375
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17469918
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Gica Invest Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Katona J. tér 18. 2/205
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25706167-2-03
Hivatalos név: Mester-Bau 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tövis u. 18.
Város: Kecskemét Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11575588-2-03
Hivatalos név: Futibau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alma u. 20.
Város: Izsák
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6070
Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13500160-2-03
Hivatalos név: Bács Klíma Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ceglédi út 26.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13766748-2-03
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: 5. rész: Széchenyi sétány
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mester -Bau 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tövis utca 18.
Város: Kecskemét Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail: info@mesterbau.hu
Telefon: +36 76505954
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76505955
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11575588-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20003607
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23493374
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Gica Invest Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Katona J. tér 18. 2/205
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25706167-2-03
Hivatalos név: Mester-Bau 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tövis u. 18.
Város: Kecskemét Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11575588-2-03
Hivatalos név: Futibau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alma u. 20.
Város: Izsák
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6070
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13500160-2-03
Hivatalos név: Bács Klíma Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ceglédi út 26.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000

Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13766748-2-03
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: 6. rész: Piaristák tere
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mester -Bau 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tövis utca 18.
Város: Kecskemét Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail: info@mesterbau.hu
Telefon: +36 76505954
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76505955
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11575588-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 80197253
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 86767181
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió

nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Gica Invest Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Katona J. tér 18. 2/205
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25706167-2-03
Hivatalos név: Mester-Bau 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tövis u. 18.
Város: Kecskemét Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11575588-2-03
Hivatalos név: Futibau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alma u. 20.
Város: Izsák
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6070
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13500160-2-03
Hivatalos név: Bács Klíma Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ceglédi út 26.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13766748-2-03
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/01/23 (éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Kiskőrösi tankerületi Központ (5756/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskőrösi tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: AK25606
Postai cím: Petőfi tér 2
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyurján István
Telefon: 06-78-795-277
E-mail: zoltan.gelencser@kk.gov.hu
Fax: Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/kiskoros
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/kiskoros
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés az EFOP-4.1.3-17-2017-00195 azonosítójú pályázat keretében a
Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola korszerűsítése, felújítása kivitelezése vonatkozásában
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés az EFOP-4.1.3-17-2017-00195 azonosítójú
pályázat keretében a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola korszerűsítése, felújítása kivitelezése
vonatkozásában
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 97950419 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés az EFOP-4.1.3-17-2017-00195 azonosítójú pályázat keretében a
Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola korszerűsítése, felújítása kivitelezése vonatkozásában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6400 Kiskunhalas, Fazekas M. u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés az EFOP-4.1.3-17-2017-00195 azonosítójú
pályázat keretében a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola korszerűsítése, felújítása kivitelezése
vonatkozásában
Homlokzati hőszigetelés:
A már kicserélt nyílászárók megtartása mellett főépület és a kazánházi rész teljes homlokzati felülete 16
cm kőzetgyapot hőszigeteléssel lesz burkolva. A járulékos munkák, azaz attikafedés cseréje, homlokzatra
szerelt szerelvények, bádogos szerkezetek (lefolyó), ablakkönyöklők, állványozás, védő szerkezetek
építése, stb.. elvégzésével. A homlokzat felületképzése nemesvakolat.
Nyílászáró csere
A közlekedő folyosón a meglévő acél portálok teljes egészben cserélve lesznek műanyag fokozottan
hőszigetelt portálokra, a bejáratok pedig alumínium szerkezetű, a meglévővel azonosan üvegezett ajtókra.
A nyílászárók mérete nem változik. A kazánház helyére könyvtár kerül, és ebből eredően a kazánházi acél
nyílászárók és idomüveg felület is műanyag fokozottan hőszigetelt nyílászárókra lesznek cserélve.
Fűtés korszerűsítés
A meglévő elavult öntöttvas radiátorok és kazán cseréje történik, kondenzációs kazánokra. Az új kazán a
kazánház előtti előtér falára az osztó - gyűjtő közvetlen közelébe kerül elhelyezésre, bútorszerkezettel
eltakarva.
Belső átalakítások

A könyvtár átköltözik a mostani kazánház helyére. A mostani könyvtár helyén elbontásra kerül az üvegtégla
fal, helyére 2 db mobilfal kerül, szakaszolható tér kialakításra. Az érintett helyiségek padlóburkolata felújítása
szükséges, illetve belső festése, villamos hálózata (kábelcsatornájában egyidejűleg az internetvezeték
elhelyezése) ugyancsak.
Az emeleti folyosó É-i végén a közlekedőből lerekesztendően, egy új műanyag portálszerkezetű
üvegfallal egy új helyiség kerül kialakításra belső ajtó elhelyezésével.
A meglévő tanulói beépített szekrények felújításra kerülnek, zárható kivitelű szekrényajtók elhelyezésével.
A szekrények száma nem csökkenhet, így a leválasztófalra is kell kerülniük 1 m magasságig, 4 m hosszan
tárolóhelyeknek (fél m széles, fél m magas, az egymás felettiek közös ajtóval zárhatók). Az ajtók színe és
mérete a beépített szekrényekével azonos.
Az irattár helyén, mely átköltözik a stúdió helyére, a szociális helyiséggel történő egybenyitása után egy
dolgozói étkezőhely kerül kialakításra. A szociális helyiségben jelenleg mosogató is található, az új
étkezőhelyen is szükség van mosogatóra.
A felszámolt stúdió helyiség a lépcső alatti térből lesz leválasztva, szerelt jellegű üvegfalak beépítésével.
Jelen felújítási munkák során akadálymentesítés nem szükséges.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki
ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember (fő) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00195
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Modinvest Építőipari-, Beruházó- és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kéve u. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
E-mail: mnemeth@modinvest.hu
Telefon: +36 77521160
Internetcím(ek): (URL) http://www.modinvest.hu/
Fax: +36 77521150
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10381603-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 98000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 97950419
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Modinvest Építőipari-, Beruházó- és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kéve u. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10381603-2-03
Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csongrádi u. 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23037108-2-03
Hivatalos név: „EMEL” Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Grauaug u. 2/A
Város: Baja
NUTS-kód: HU331

Postai irányítószám: 6500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10633759-2-03
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/01/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Kiskőrösi tankerületi Központ (5765/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskőrösi tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: AK25606
Postai cím: Petőfi tér 2
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyurján István
Telefon: +36 78795277
E-mail: zoltan.gelencser@kk.gov.hu
Fax: Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/kiskoros
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/kiskoros
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés az EFOP-4.1.3-17-2017-00189 azonosítójú pályázat keretében a
Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola kivitelezése vonatkozásában II.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés az EFOP-4.1.3-17-2017-00189 azonosítójú
pályázat keretében a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola kivitelezése vonatkozásában II.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 60000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés az EFOP-4.1.3-17-2017-00189 azonosítójú pályázat keretében a
Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola kivitelezése vonatkozásában II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Szalkszentmárton, Petőfi Sándor tér 12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés az EFOP-4.1.3-17-2017-00189 azonosítójú
pályázat keretében a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola kivitelezése vonatkozásában II.
Az újabb épület esetén az alábbi munkákat tervezzük:
# Az összes külső és belső nyílászárók cseréje. A külső nyílászárók korhadtak, nem funkcionálnak
megfelelően. A belső ajtók nem alkalmasak az iskolai igénybevételhez, mert pipa pántos, papírbordás farost
lemez ajtók. Minden pánt egyedi lakatos szerkezetekkel erősítgetve, ennek ellenére lógnak a szárnyak,
beszakadt több ajtólap.
# A külső nyílászárók alatti szerelt parapetek bontása és felfalazása, vakolása, festése. Már némelyikről
lehullott a lambéria burkolat. 10 cm polisztirol lap hőszigetelés van a szerkezetben, kétoldali lambéria
burkolattal. A radiátorok ezekre voltak felakasztva, de többnyire leszakadtak már.
# három tanteremben a padlóburkolatok cseréje indokolt, mert toldott, foldott betonig kikopott linóleum, vagy
pvc burkolatok már lassan balesetveszélyesek.
# A vizes helyiségek teljes burkolatcseréje és gépészeti felújítása indokolt. Teljes szaniter csere. Wc paraván
falak cseréje ajtóval együtt. Akadálymentes wc kialakítása.
# Festés, mázolás teljes belső felületeken.
# Egy új helyiség kialakítása a széles folyosó hátsó végében, fejlesztő foglalkozások tartására alkalmas
helyiség jön itt létre. Az új helyiség átjárható lesz a szabadtér felé, kétszárnyú 180/240 kifelé nyíló ajtóval.
A berendezés kialakítása nem zavarhatja a helyiségen való áthaladást! Így biztosítható az udvari kijárt
megmaradása is. Az épületben egy időben maximum 125 személy tartózkodhat.
# A folyosó beépített szekrényeinek bontása

# Az udvari homlokzat vonalában a csatlakozó terepszint felemelése 15 cm magassággal, új épületkörüli
járda kialakítása, a felszíni vízelvezetés megoldása.
# A lefolyó csatornák cseréje, és a víz épület lábazattól való elvezetése.
Akadálymentesítés
Az épület akadálymentes megközelítése az északnyugati oldalon lehetséges a meglévő útcsatlakozáson
keresztül, a közterület felől. A főbejáratot az időjárás viszontagságaitól az oszlopokon álló tovább futó
főtömeg védi. Itt kialakítható az akadálymentes megközelítés rámpa nélkül, mert a tereplejtések ezt lehetővé
teszik. A felső épületből ez nem biztosítható, mert túl erős a terep lejtése, amin elérhető az alsó épületet.
Az épület főbejáratát kell akadálymentesen kialakítani. A meglévő pillérrel szétválasztott két ajtót helyén,
utólagos kiváltással lehet kialakítani egy kétszárnyú akadálymentes bejáratot, 230/285 névleges mérettel,
kifelé nyílóan.
Belső közlekedés: A közlekedőterek megfelelő szélességűek. A falak felülete legyen tükröződésmentes,
valamint a nyílások és a falak olyan színt kapjanak, hogy kontrasztos, szembetűnő legyen a megjelenésük.
Ezzel is segítve a tájékozódást mind a valamilyen szempontból korlátozottak, mind az épek számára. Az
ajtók kontrasztos színezést kapnak.
A tantermek akadálymentes megközelítése a belső ajtók cseréjével biztosítható, így minden közszolgáltatás
elérhetővé válik az alsó épületben akadálymentesen. Ide küszöb nélküli kialakítású, legalább 90 cm szabad
nyílású ajtókat tervezünk. Az ajtók megközelíthetősége miatt, a közlekedő beépített szekrényeit, az ajtó két
oldalán egy-egy taggal csökkenteni kell, hogy kerekes székkel is legyen lehetőség megközelíteni a kilincset.
Az akadálymentes wc kialakítható a vizesblokk átépítésével. A nevelői wc egyben akadálymentes wc is lesz.
Ezzel elérjük, azt a célt, hogy a felújítással érintett alsó épület projektarányosan akadálymentesített lesz.
A régi iskolaépület esetében az alábbi munkákat tervezzük:
# Az udvari nyílászárók cseréje, 5 db 245/195, 3 db 150/195
# Az udvari üveges bejárati ajtó portál cseréje. Állapota nagyon leromlott, kiszakadt a felső vasalat, lóg a
szárny, 1 db 245/295.
# Vizesblokkok teljes körű felújítása, burkolat cseréje a padlón és a falakon. Teljes körű szaniter csere és wc
paraván csere, ajtóval együtt kompletten.
# Nyílászáró bontás a folyosón a parapettel együtt, a megfelelő közlekedő kialakítása érdekében. A bontás
tartószerkezetet nem érint, meglévő kiváltás alatti nyílászáró és parapet bontása.
# Festés, mázolás a felújítással érintett terekben.
A tervezett épületszerkezetek energetikai követelményszintjei az alábbiak szerint alakulnak:
Homlokzati fal (új falazott parapetek): 0,24 W/m 2 K
Fa vagy PVC szerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró: 1,15 W/m 2 K
Homlokzati ajtó: 1,45 W/m 2 K
Minden további épületszerkezet meglévő, és nem érinti az építési munka energetikai értelemben.
Kazánok cseréje
Felső kis épület egyik tantermének olajos padlózata és az udvari nyílászáróknak a cseréje
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki
ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember (fő) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00189
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/04/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: FREE LINE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Halasi út 2.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail: nagy.kalman@freeline.hu
Telefon: +36 76484902
Internetcím(ek): (URL) http://www.freeline.hu/scripts/cegism.php
Fax: +36 76507240
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10553602-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 59999978
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: FREE LINE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Halasi út 2
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10553602-2-03
Hivatalos név: Babud és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre u. 9
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12868847-2-03
Hivatalos név: Óbuda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liget köz 1.
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2011
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10308938-2-13
Hivatalos név: Rózsemberszkiné Csorba Erika
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 89
Város: Kerekegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6041
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 44095143-2-23
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/01/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (5680/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15788
Postai cím: Ceglédi út 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36-16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36-16662795
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kovagyon.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ajánlatkérő, 100 %-os önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyongazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában, kezelésében és
üzemeltetésében lévő közterületeken kátyúzási és gyorsjavítási munkák elvégzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási keretszerződés a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában, kezelésében és üzemeltetésében lévő közterületeken kátyúzási és
gyorsjavítási munkák elvégzése tárgyában
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 65000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában, kezelésében és
üzemeltetésében lévő közterületeken kátyúzási és gyorsjavítási munkák elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233120-6

További tárgyak:

45233252-0
45233140-2
45233141-9
45233142-6
45233221-4
45233222-1
45233223-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, Főváros X. Kerület Kőbánya közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában,
kezelésében és üzemeltetésében lévő közterületeken kátyúzási és gyorsjavítási munkák elvégzése
Fő CPV-kód:
45233120-6 Közút építése
Kiegészítő CPV-kód:
45233252-0 Utca burkolása
45233140-2 Közúton folyó munkák
45233141-9 Közútkarbantartás
45233142-6 Közútjavítás

45233221-4 Útburkolati jelek festése
45233222-1 Útkövezési munkák
45233223-8 Úttest újraburkolása
Budapest, Főváros X. Kerület Kőbánya közigazgatási területén a szükséges útkarbantartási munkák
elvégzése nettó 65.000.000,- Ft értékben. Ajánlatkérő az egyes elvégzendő feladatok egységára
tekintetében kér ajánlatot. Az elvégzendő feladatok listáját, és a beárazandó költségvetést a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
Főbb munkanemek:
A) Kátyúzás jellegű munkák ideiglenes forgalomtechnikai eszközök kihelyezésével
- kátyúzás hengerelt aszfaltburkolattal
- kátyúzás öntött aszfaltkeverékkel
- itatott aszfaltmakadám burkolat javítás
- hideg aszfalt beépítése
- aszfaltút javítása ideiglenes jelleggel
B) Kapcsolódó munkák
- földút deformáció javítás
- meglévő útpálya marása, mart aszfalt elszállítással
- bontott törmelék szállítóeszközre rakása, elszállítása
- földmunka végzés, tükörkészítés,
- makadám útburkolatok javítása, kátyúzása
- öntött aszfaltburkolat javítása
- aszfaltburkolat repedéseinek kiöntése
C) Szegélymunkák
- útszegélyek bontása, építése
- nagy kockakő beépítése szegélyként
- Kerti szegély bontása, építése
D) Kőburkolatok
- kőburkolatok javítása
- kockakő burkolatok kátyúzása
E) Egyéb burkolatok
- kerti járólapok beépítése
- gyephézagos burkolat beépítése
- beton térkő burkolat bontása, készítése, átrakása
F) Mechanikai stabilizáció készítése
- földkitermelés, fejtett föld elszállítása
- földutak javítása mart aszfalt terítéssel
- tükör készítés, tömörítés
- mechanikai stabilizáció készítése
G) Járdaburkolatok javítása
- viacolor és egyéb betonburkolatok javítása, karbantartása
- járdaburkolatok javítása (aszfalt, beton, járólap)
- betonalap készítése
- beton térkő burkolat készítése-, bontása és átrakása
H) Közmű szerelvények, aknák
- közmű szerelvények és fedlapok szintbe helyezése
- közmű aknák javítása, beszakadások helyreállítása
I) Egyéb munkák
- parkolásgátló oszlopok kihelyezése
- burkolati jelek felfestése
- eseti megrendelés alapján fakivágás
- cserjeírtás
- EPDM burkolatú sport burkolat javítása
J) Lakossági bejelentések
- szikkasztó árok tisztítás
- szivárgó akna építés és tisztítás
- védőkorlát beépítése, alap és fedőmázolással
- műanyag forgalomcsillapító küszöb lerakás
- épített forgalomcsillapító küszöb javítása
K) Lakossági bejelentések befejező munkák
- termőföld szállítása

- műkő és beton lépcső javítása
- járdajavítás gyökérnyomás helyén
- új UNI-CITY betongerendák elhelyezése
- vakolatjavítás balesetveszélyes helyen
L) Egyéb
- közúti jelzőtáblák és oszlopok kihelyezése, pótlása
- ideiglenes elkorlátozás építése, bontása
- csatorna tisztítás nagynyomású gépi nyomással
A részleteket a közbeszerzési dokumentum (műszaki leírás) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MV-KÉ vagy MV-KÉ-R szakember többlettapasztalata 20
2 Útkarbantartási munka megrendelése esetén a megrendeléstől számított teljesítési határidő,
munkanapban kifejezve 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ: A szakember többlettapasztalata, mint értékelési szempont teljes egészében:
Az ajánlattételi felhívás n) pont M.1. alpontjában előírt, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MVKÉ vagy MV-KÉ-R, illetve ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember jogosultság
megszerzését követően szerzett, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő elérését
követően szerzett szakmai tapasztalata (egész számmal, hónapokban megadva; a nem egész számra
vonatkozó megajánlást tartalmazó ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek minősíti) (maximum 84 hónap)
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában, kezelésében és üzemeltetésében lévő közterületeken
kátyúzási és gyorsjavítási munkák elvégzése tárgyában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Zenta International Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bánya utca 35-38. 2. em. 217.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1105
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13104922-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 65000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 65000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Zenta International Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bánya utca 35-38. 2. em. 217.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1105
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13104922-2-42
Hivatalos név: Mátra Fuvar- Sped Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bem utca 2/D.
Város: Nagykökényes
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám:
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23280739-2-10
Hivatalos név: Swietelsky Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327-2-44
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/01/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: Az ellenszolgáltatás végleges összege jelenleg nem meghatározható,
mivel a jelen közbeszerzés keretében megkötendő szerződés, keretszerződés, ezért a közbeszerzési
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott költségvetés fiktív jellegű, ajánlatkérő a jellemzően
előforduló munkatételeket gyűjtötte össze a költségvetésben. Ajánlatkérő a fedezetként meghatározott
keretösszeg erejéig eseti szerződésekkel rendeli meg a ténylegesen szükségessé váló munkákat.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Lőrinci Város Önkormányzata (5776/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lőrinci Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18848
Postai cím: Szabadság tér 26
Város: Lőrinci
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schottner Norbert jegyző
Telefon: +36 37388155/202
E-mail: jegyzo@lorinci.hu
Fax: +36 37388464
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lorinci.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lorinci.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Lőrinci háziorvosi rendelő felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45320000-6
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés Lőrinci háziorvosi rendelő felújítási munkái
elvégzésére
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 13930142 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: Lőrinci háziorvosi rendelő felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45421100-5

További tárgyak:

45430000-0

Kiegészítő szójegyzék

45431000-7
45350000-5
45310000-3
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 2. hrsz: 1147/2/H/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés Lőrinci háziorvosi rendelő felújítási munkái
elvégzésére
főbb munkaelemek:
Irtás, föld és sziklamunka 2 m3
Helyszíni beton és vasbeton munka 72 m2
Falazás és egyéb kőművesmunka 12 m2
Vakolás és rabicolás 225 m2
Szárazépítés 6 m2
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés 121 m2
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése db 13
Felületképzés m2 51
Szigetelés 210 m2
Kőburkolat készítése 6 m2
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés (lásd: részletes költségterv)
Épületgépészeti csővezeték szerelése (lásd: részletes költségterv)

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése (lásd: részletes költségterv)
Szellőztetőberendezések (lásd: részletes kötlségterv)
Részletesen a Dokumentáció részeként kiadott költségvetésben és műszaki leírásban meghatározott
műszaki tartalom és mennyiség szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 20
2 Teljesítési véghatáridő csökkentésének mértéke (naptári nap, maximum 5 naptári nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Lőrinci háziorvosi rendelő felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CS+E Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 101.
Város: Egyházasdengeleg
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3043
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14804508-2-12
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13930142
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: CS+E Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 101.
Város: Egyházasdengeleg
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3043
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14804508-2-12
Hivatalos név: SOLARTIS Megújuló Energiahasznosító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 130. I. em. 7.
Város: Budapest,
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14033144-2-43.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Magyar Állami Operaház (5485/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosítószám: AK16368
Postai cím: Andrássy út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bordás Krisztina
Telefon: +36 18147169
E-mail: kozbeszerzes@opera.hu
Fax: +36 18147492
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opera.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.opera.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: CD/DVD kiadás a Magyar Állami Operaház részére vállalkozási keretszerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72313000-2
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: CD/DVD kiadás a Magyar Állami Operaház részére vállalkozási
keretszerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 58000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: CD/DVD kiadás a Magyar Állami Operaház részére vállalkozási keretszerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72313000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy út 22.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási keretszerződés keretében a nyertes ajánlattevő feladata
a meglévő képi és hanganyag CD/DVD adathordozóra való rögzítése, „írása”, és az írott DVD/CD írásához
kapcsolódó nyomdai munkálatok elvégzése, csomagolása és leszállítása a Magyar Állami Operaház részére
nettó 58.000.000,- HUF keretösszeg erejéig a dokumentációban részletesen meghatározott paraméterekkel
és mennyiségekben.
Az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációban megadott mennyiségek tervezett mennyiségek,
az eljárás keretszerződés megkötésére irányul.
A megajánlott ajánlati ár tartalmazza az 1-4 színű címkefilm (minta) készítését is.
Ajánlatkérő a feltüntetett keretösszeg lehívásától -30%-kal eltérhet.
Ajánlatkérő a felolvasólapon szereplő és értékelésre kerülő árat csupán az összehasonlítás alapjául
szolgáló, kumulált képzett árnak tekinti! A szerződés a megadott keretösszegre kerül megkötésre!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállási idő (hónapban) (min. 6 - max. 24 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár összesen (nettó Ft) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés (szolgáltatás-megrendelés)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VTCD VIDEOTON Kompaktlemez-gyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aszalvölgyi út 7.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: kovecses.laszlo@vtcd.hu
Telefon: +36 20533571
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22533599
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11101837-2-07
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 58000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 58000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)

Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: VTCD VIDEOTON Kompaktlemez-gyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aszalvölgyi út 7.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11101837-2-07
Hivatalos név: Ring-Data Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kis Rókus u. 17-19. 1. emelet 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14896147-2-41
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (5607/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Nemzeti azonosítószám: AK25406
Postai cím: Rákóczi út 42
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
Telefon: +36 17998330
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozlekedesimuzeum.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozlekedesimuzeum.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Költségvetési szerv (múzeum)
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés 1 db Ikarus 66.62 típusú Gy 749 MMKM nyilvántartási számú
autóbusz teljes körű restaurálása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Vállalkozási szerződés 1 db Ikarus 66.62 típusú Gy 749 MMKM
nyilvántartási számú autóbusz teljes körű restaurálása” tárgyban.
Szolgáltatás megrendelése
Fő CPV-kód:
50000000-5 Javítási és karbantartási szolgáltatások
A közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban (Ajánlattételi Dokumentáció III. kötet)
részletesen bemutatott paraméterekkel rendelkező, 1 db Ikarus 66.62 típusú Gy 749 MMKM nyilvántartási
számú autóbusz teljes körű restaurálására vonatkozó szolgáltatás, melyet az Ajánlati ár (átalánydíj)
ellenében kell ellátnia a Nyertes Ajánlattevőnek.
A közbeszerzés tárgyát és mennyiségét részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki
Leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27 550 000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés 1 db Ikarus 66.62 típusú Gy 749 MMKM nyilvántartási számú
autóbusz teljes körű restaurálása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, Magyarország.
Nyertes Ajánlattevő telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban
(Ajánlattételi Dokumentáció III. kötet) részletesen bemutatott paraméterekkel rendelkező, 1 db Ikarus 66.62
típusú Gy 749 MMKM nyilvántartási számú autóbusz teljes körű restaurálására vonatkozó szolgáltatás,
melyet az Ajánlati ár (átalánydíj) ellenében kell ellátnia a Nyertes Ajánlattevőnek.
A közbeszerzés tárgyát és mennyiségét részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki
Leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat (mintafeladat kidolgozása= Ikarus 66.62 típusú
autóbuszra vonatkozó teljes körű restaurálás komplex folyamatának bemutatása részletes ütemterv
és teljes körű feladatleírás elkészítésév 25
2 A restaurálandó autóbuszba beépítésre kerülő új alkatrészekre vonatkozóan vállalt jótállás
időtartama (hónapban megadva) (24 hónapnál alacsonyabb mérték megajánlása esetén az ajánlat
érvénytelen) 17
3 A szerződés teljesítésében részt vevő, az Ajánlati Felhívás 11.2. M.1.1 pontjában megadott
alkalmassági követelmény szerinti gépészmérnök szakember 3 évet meghaladó szakmai többlet
tapasztalata (hónap 8
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (átalánydíj) (nettó Ft) / Súlyszám: 50
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés 1 db Ikarus 66.62 típusú Gy 749
MMKM nyilvántartási számú autóbusz teljes körű restaurálása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Busz I. Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lokátor utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1172
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12039917-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30 716 667
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27 550.000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Busz I. Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lokátor utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1172
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12039917-2-42
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Marcali Városi Önkormányzat (5595/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Marcali Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK04910
Postai cím: Rákóczi utca 11.
Város: Marcali
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 85501022
E-mail: domjan.bernadett@marcali.hu
Fax: +36 85501055
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.marcali.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Marcali, Móra u. ivó- és csapadékvíz-hálózat rekonstrukció
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45232151-5
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Marcali, Móra utca ivóvíz- és csapadékvíz-hálózat rekonstrukció
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 47242169 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: Marcali, Móra u. ivó- és csapadékvíz-hálózat rekonstrukció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Vízvezeték
Jele Település Hrsz.
CSR-1-0 Marcali 1601/24
CSR-2-0 Marcali 1597/60
CSR-2-0 Marcali 1600/1
CSR-2-0 Marcali 1601/24
CSR-2-0 Marcali 1601/6
VR-1-0 Marcali 1597/60
VR-1-0 Marcali 1600/1
VR-1-0 Marcali 1601/24
VR-1-0 Marcali 1601/6
VR-1-0 Marcali 1601/16
VR-1-0 Marcali 1602
VR-1-1 Marcali 1601/24
VR-1-1 Marcali 1601/23
VR-1-1 Marcali 1601/16
VR-2-0 Marcali 1597/60
VR-2-0 Marcali 1601/24
VR-2-0 Marcali 1601/6
VR-2-0 Marcali 1601/23
Útburkolat-helyreállítás: 1448 hrsz., 1601/24 hrsz., 1601/16 hrsz., 1600/1 hrsz., 1597/60 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Főbb mennyiségek:
4.1.Vízvezeték rekonstrukció:
Megépítendő vezetékszakaszok.

VR-1-0 jelű vízvezeték (Móra Ferenc utca):
312,90 m D110 KPE PE100 SDR17 vízvezeték17,50 m D63 KPE PE100 SDR17 házi bekötés,
16,40 m D90, 21,20 m D160 KPE védőcső elhelyezése,4 db földalatti elzáró, beépítési készlettel
VR-1-1 jelű vízvezeték (Gábor Áron utca):
97,00 m D90 KPE PE100 SDR17 vízvezeték,13,45 m D63 KPE PE100 SDR17 házi bekötés 9,00 m D90,
26,80 m D160 KPE védőcső elhelyezése, 2 db földalatti elzáró beépítési készlettel
VR-2-0 jelű vízvezeték:
158,50 m D110 KPE PE100 SDR17 vízvezeték, 16,47 m D63 KPE PE100 SDR17 házi bekötés,
13,10 m D90, 12,20 m D160 KPE védőcső elhelyezése, 1 db földalatti elzáró beépítési készlettel
Közműkeresztezések kialakítása, a tervdokumentáció alapján.
A vezeték fölé közműjelölő szalag elhelyezése kötelező, amelynek min. 50 cm magasságban kell lennie a
vízvezeték felső palástjától!
4.2.Csapadékvízelvezetési munkák
Móra utcai csapadékvízelvezetés
CSR-1-0 jelű szakasz: 128,1 m DN 300 vasbeton cső, 5 db tisztítóakna víznyelő ráccsal, 5 db
víznyelőakna, 42,4 m DN 300 KG-PVC SN8 bekötővezeték, 6,5 m víznyelő rácsos folyókával kialakítva, 1
akna megszűntetéssel, eltömedékeléssel.
CSR-2-0 jelű szakasz: 118,0 m DN 300 vasbeton cső, 4 db tisztítóakna, 5 db tisztítóakna víznyelő
ráccsal, 4 db víznyelőakna, 39,4 m DN 300 KG-PVC SN8 bekötővezeték, 6,5 m Víznyelő rácsos
folyókával kialakítva, 1 zárt rendszerű vízelvezetőszakasz és akna megszűntetéssel, eltömedékeléssel.
Közműkeresztezések kialakítása a tervek alapján.
4.3. Móra Ferenc utcai útburkolat helyreállítása
Sorszám Elvégzendő munka területek, hosszak mértékegység
1 Aszfalt marás 0-4 cm 1933,00 m2
2 Meglévő aszfalt bontása 654,00 m2
3 Zúzottköves burkolat bontása 20cm vtg. 524,00 m2
4 Élvágás 306,00 m
5 Kiemelt szegély bontása 639,00 m
6 Aszfalt AC-11 kopó 2345,00 m2
7 Aszfalt AC-11 kötő 883,00 m2
8 Ckt 883,00 m2
9 Homokos kavics 883,00 m3
10 Homokos kavics szegély körül 296,00 m3
11 Térkő újra rakása 6,00 m2
12 Fektető ágyazat 2/5 6,00 m2
13 Kiemelt szegély 522,00 m
14 Süllyesztett szegély 25,00 m
15 „K” szegély 70,00 m
16 Füvesítés 426,00 m2
17 Zöldfelület rendezése 426,00 m2
18 Fakivágás 2,00 db
19 Közműaknák szintre emelése 21,00 db
20 Útburkolati jel 6,50 m2
A részletes mennyiségeket és minőségi követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (így különösen a
kiviteli tervdokumentáció, az árazatlan költségvetési kiírás, vízjogi létesítési engedély) tartalmazza.
A műszaki, szakmai, megvalósítási feladatokat, kötelezettségeket, annak feltételrendszereit a
kivitelezési tervdokumentáció, a munka-és egészségügyi tervfejezet, vízjogi létesítési engedély és a
közműüzemeltetői hozzájárulások részletesen tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet-jótállási idő (hónapokban megadva, 0-24 hó között) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (vállakozási díj) (HUF) tartalékkeret nélkül /
Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÖZÚT Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi u. 15.
Város: Marcali
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8700
Ország: HU
E-mail: kozut@kozutkft.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10305344-2-14
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55857083
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47242169
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: 50,88 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: vízvezeték építés
(54. munkanem)
Burkolat építési munkák (aszfaltozás)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:

Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: KÖZÚT Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi u. 15
Város: Marcali
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10305344-2-14
Hivatalos név: TUBI-HANI Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mansfeld Péter u. 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23496264-2-43
Hivatalos név: SYRIUSBAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth u. 62.
Város: Marcali
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14202009-2-14
Hivatalos név: 1. sz. Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kele u. 116.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11232399-2-14
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Mezőladány Község Önkormányzata (5396/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőladány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15783
Postai cím: Dózsa György utca 29
Város: Mezőladány
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4641
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bartha Attila polgármester
Telefon: +36 45446110
E-mail: onkormanyzat@mezoladany.hu
Fax: +36 45446113
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mezoladany.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Belterületi vízrendezés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Mezőladány Község belterületi csapadékvíz elvezetéséhez
kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. Az utcák csapadékvíz csatornahálózatának kiépítése, a
meglévő zárt rendszer, valamint a betonlapos árkok és folyókák korszerű burkolt árokká történő átépítése,
befogadóba vezetése, burkolatok helyreállítása. A befogadó védelme érdekében iszaptérrel rendelkező
olajfogó létesítése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 169518738 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: Belterületi vízrendezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45232130-2

További tárgyak:
45232410-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kossuth Lajos utca (helyrajzi szám: 181.), Dózsa György
utca (helyrajzi szám: 365/1.), Hunyadi utca (helyrajzi szám: 249.), Jókai utca (helyrajzi szám: 298.),
befogadó bevezetés (helyrajzi szám: 0113.), befogadó (helyrajzi szám: 072/2.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Mezőladány Község belterületi csapadékvíz elvezetéséhez kapcsolódó
kivitelezési munkálatok elvégzése. Az utcák csapadékvíz csatornahálózatának kiépítése, a meglévő zárt
rendszer, valamint a betonlapos árkok és folyókák korszerű burkolt árokká történő átépítése, befogadóba
vezetése, burkolatok helyreállítása. A befogadó védelme érdekében iszaptérrel rendelkező olajfogó
létesítése
Főbb mennyiségek:
Csatorna KC/20/30/30: 661,80 m
Csatorna KC/30/50/40: 616,20 m
Csatorna KC/40/70/50: 191,60 m
Csatorna 60/200 folyóka: 973,40 m
Csatorna DN400 KD-EXTRA: 253,10 m
Csatorna DN500 KD-EXTRA: 622,50 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő (nap) 15

2 Teljes körű jótállás időtartama (hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00055
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nyírföldgép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent István u. 30.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: nyirfoldgepkft@gmail.com
Telefon: +36 42400204
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42400204
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11983899-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 164836788
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 169518738
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Mátraközmű Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátrai utca 2.
Város: Gyöngyössolymos
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3231
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13919001-2-10
Hivatalos név: KE-PROJEKT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság u. 74/A.
Város: Kántorjánosi
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4335
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23410572-2-15
Hivatalos név: Adonyi Vagyonkezelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ferihegyi út 267.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1174
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14468096-2-42
Hivatalos név: Nyír-Wetland Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tambura u. 11.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14654107-2-15
Hivatalos név: Nyírföldgép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent István u. 30.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11983899-2-15
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Nagyveleg Község Önkormányzata (5476/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagyveleg Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05462
Postai cím: Móri utca 2/a
Város: Nagyveleg
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szloboda Istvánné
Telefon: +36 202620914
E-mail: pm.nagyveleg@morterseg.hu
Fax: +36 22409601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.nagyveleg.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Nagyveleg község szennyvízcsatorna hálózat II. ütem
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45247110-4
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Nagyveleg község szennyvízcsatorna hálózat II. ütemének
kiépítése, az építési beruházással érintett szennyvízcsatorna bekötések hossza 382,6 m.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 53.895.000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: Nagyveleg község szennyvízcsatorna hálózat II. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45231300-8

További tárgyak:
45232400-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8065 Nagyveleg, 400/3, 399/1, 399/2, 444, 445, 439/1, 436,
432/2, 415, 419, 420, 423, 424, 428/1, 428/2, 429 ,297, 294, 238, 237, 221, 235, 222, 234, 225, 233,
226, 232, 227, 230, 229, 228, 265, 259/2, 256/2, 220, 219, 218, 216, 245, 215/1,158/2, 159, 161/2,
160, 163,165, 167,168, 175/2, 169,175/1 hrsz-ok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az építési beruházással érintett szennyvízcsatorna bekötések hossza
382,6 m.
A fenti főmennyiség az alábbi résztevékenységet tartalmazza:
- Gravitációs csatorna tisztítóaknákkal és - nyílásokkal 1156 fm
- Házi bekötő csatorna tisztítóidommal 382,6 fm
- Víztelenítés 900 fm
- Vákuumos víztelenítés 210 fm
- Házi bekötések száma 52 darab
A műszaki átadás-átvételkor a Vállalkozó többek között átadja Megrendelő részére az alábbiakat:
- 4 (négy) példány megvalósulási tervdokumentáció
- 8 (nyolc) példány közműbemérési térkép
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő (az Ajánlatkérő által előírt 12 hónap jótállási
időtartamon túli további jótállás, a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, legfeljebb 24
hónap) 3
Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: A nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kivitelezési szerződés Nagyveleg község
szennyvízcsatorna hálózat II. ütem tárgyban
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bakony u. 6.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: info@duviep2000.hu
Telefon: +36 22316237
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22502006
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12219621-2-07
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49.995.000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 53.895.000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Geodézia,
úthelyreállítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: ZSILIP 2008 Víz- és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Osvát utca 17. III. em. 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1073
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14292347-2-42
Hivatalos név: Thermin Vízgazdálkodási és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Táncsics Mihály u. 1/e.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10605376-2-11
Hivatalos név: Duviép 2000 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bakony utca 6.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12219621-2-07
Hivatalos név: KONSTRUKTOR Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Repkény u. 7.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11117801-2-07
Hivatalos név: „BARNES-BAU” Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Móri út 90.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11450526-2-07
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/01/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet
Nonprofit Korlátolt Felelősségű T (5458/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK22584
Postai cím: Horvát utca 14-24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalma Borbála
Telefon: +36 13233485
E-mail: borbala.szalma@nfsi.hu
Fax: +36 13233499
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK04357
Postai cím: Andor u. 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Demény Ádám
Telefon: +36 17956514
E-mail: foigazgato@kev.gov.hu
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kef.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: NFSI Nemzeti
Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem

Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a „Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett
kormányzati épületek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00003. azonosító számú projekt
keretében a Miniszterelnökség 34259 HRSZ. 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. cím alatti épületének
energetikai felújítására.”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Vállalkozási szerződés a „Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” című,
KEHOP-5.2.2-16-2016-00003. azonosító számú projekt keretében a Miniszterelnökség 34259 HRSZ. 1077
Budapest, Wesselényi utca 20-22. cím alatti épületének energetikai felújítására.”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 299057436 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a „Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett
kormányzati épületek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00003. azonosító számú projekt
keretében a Miniszterelnökség 34259 HRSZ. 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. cím alatti épületének
energetikai felújítására.”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

45453100-8

További tárgyak:

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

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. HRSZ: 34259
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között
nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai
célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési
eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Közbeszerzési
és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” című,
KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők
részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Wesselényi utcai irodaépület - Miniszterelnökség épülete 34259 HRSZ; Wesselényi utca 20-22.
(a tulajdoni lap szerint Kazinczy utca 17. „felülvizsgálat alatt”) szám alatti épületet érinti. Ezen épület az
építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült, de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként
rosszul záródó nyílászárók, továbbá a beépített gépészeti berendezések nem felelnek meg a mai kor
hőtechnikai, épületszerkezettani, és energetikai követelményszintnek. Az épület a vonatkozó energetikai
követelményszintnél nagyobb hőveszteséggel működik.
Az energiahatékonysági beruházás kapcsán az alábbi tevékenységeket kell megvalósítani:
• Részleges hőszigetelés (padlásfödém, lapostető, árkádfödém, padlásfal)
• Kazáncsere, kazánház és hőközpont részleges felújítása, égéstermék-elvezető rendszer kiépítése
• Használati melegvíz-termelő rendszer korszerűsítése
• Légtechnikai rendszer korszerűsítése
• Épületfelügyeleti rendszer korszerűsítése, energiamenedzsment rendszer kiépítése,
• Napelemes háztartási méretű kiserőmű létesítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a
fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához hálózati visszatáplálással
• Részleges világítás-korszerűsítés
A hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az
üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak részlegesen kell érinteniük
az épület határoló szerkezeteit. A munka során hőszigetelésre kell kerüljön a lapostető (belső oldali
hőszigetelés), az árkádfödém, a padlásfödém és a padlástéri fal.
El kell végezni a fűtési rendszer és a HMV hálózat korszerűsítését, a légtechnikai rendszer korszerűsítését,
valamint részleges világításkorszerűsítést is.
Korszerűsíteni szükséges az energiamenedzsment rendszer alapjául szolgáló épületfelügyeleti rendszert.
Továbbá telepítésre kerülnek a megújuló energiát hasznosító napkollektoros és napelemes rendszerek.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
• Padlásfödém utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Járható/teherbíró padlásfödém utólagos kőzetgyapot hőszigetelése 1016 m2
• Lapostető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Belső oldali hőszigetelés párazárással mennyezeten és oldalfalon: 231 m2
• Utólagos hőszigetelés kapcsolódó munkáival
Árkádfödém kőzetgyapot hőszigetelése és falszerkezet hőszigetelése 120,0+200= 320 m2
• Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 6×120 kW (Hoval TopGas 120)
Q=110kW/db
• Kéménykorszerűsítés, égéstermék-elvezető rendszer kiépítése - 1 tétel
• Tűzgátló nyílászárók beépítés kapcsolódó munkáival
Nyílászárók beépítése 4,1 m2 (tűzgátló nyílászárók)
• HMV tartály számára gépészeti felépítmény építése - 1 tétel,
• Meglévő légtechnikai rendszer (L1-L6) korszerűsítése - 1 tétel,
• Részleges világítási rendszer korszerűsítése - 1 tétel,
• Épületfelügyeleti rendszer korszerűsítése, energiamenedzsment rendszer kiépítése - 1 tétel

• Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napkollektoros energiarendszer kialakítása 40 kW (20 db, kb. 50 m2 felületen kollektor)
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 47 kWp (141 db 333Wp napelem)
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki
ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek,
ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
A részletes feltételeket az ajánlattételi dokumentáció (műszaki leírás) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő
edényzet helyszínen tartása (igen/nem) 10
2 Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/
nem) 10
3 Jótállás időtartama (hónapban) (minimum 12, maximum 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00003.
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a „Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” című,
KEHOP-5.2.2-16-2016-00003. azonosító számú projekt keretében a Miniszterelnökség 34259 HRSZ. 1077
Budapest, Wesselényi utca 20-22. cím alatti épületének energetikai felújítására.”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BÁSTYA Millenium Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cziráki u. 26-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25121254-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 292261428
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 299057436
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: 0,001 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-É kategóriájú
felelős műszaki feladatok ellátása.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10738885-2-20
Hivatalos név: Bástya Millennium Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cziráki u. 26-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25121254-2-42
Hivatalos név: Fővárosi Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szőlőkert u. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám:

Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10706398-2-41
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Őriszentpéter Város Önkormányzata (5209/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Őriszentpéter Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK19493
Postai cím: Városszer - 106.
Város: Őriszentpéter
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9941
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Jenő
Telefon: +36-94/548050
E-mail: jegyzo@oriszentpeter.hu
Fax: +36-94/548050
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oriszentpeter.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Zöld Őriszentpéter” - A „Sárga ház” felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45453000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A 9941 Őriszentpéter, Városszer 194. hrsz-ú, ún. „Sárga Ház”
felújítása, több funkciós épületté alakítása.
A felújítás során helyre lesz állítva a korábbi tagozatos homlokzat, megtörténik a tető javítása és a tetőfedés
cseréje, valamint a homlokzati nyílászárók cseréje is. A tervezett funkcióváltás eredményeként a földszinten
üzletek és irodák, az emeleten irodák és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakításra.
A korszerűsítés során az épületben új gépészeti és villamos rendszerek lesznek kiépítve, valamint
elhelyezésre kerül egy 10 kWp-es fotovoltaikus rendszer is. Bár a tervezett épület klasszikus értelemben
nem közhasználatú épület, de az akadálymentes megközelítés és használat feltételeit biztosítjuk. Ennek
megfelelően az épület udvarán akadálymentes parkoló lesz kialakítva, a hátsó bejárathoz egy liftet
helyezünk el, mely az udvar szintjéről indulva megoldja a földszint és az emelet akadálymentes elérését.
Mindkét szinten kialakítunk akadálymentes vizesblokkokat is.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: Zöld Őriszentpéter” - A „Sárga ház” felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45261210-9

További tárgyak:

45421100-5

Kiegészítő szójegyzék

45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9941 Őriszentpéter, Városszer 194. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Tetőfedés 420 m2
Nyílászáró cseréje 62 db
Akadálymentes parkoló 1 db
Felvonó 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás mértéke (hónap) 15
2 Környezetvédelmi - fenntarthatósági vállalások (darabszám) 15
Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 2.1.2-15-VS1-2016-00001.
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Zöld Őriszentpéter” - A „Sárga Ház” felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

Az eredménytelenség indoka: Az Ajánlatkérő a Kbt. 68.§ (4) bekezdése alapján tájékoztatta az
Ajánlattevőket arról, hogy a tárgy szerinti eljárásban a rendelkezésre álló fedezet nettó 68 796 641,- Ft.
A tárgy szerinti eljárásban az ajánlatok mindegyike meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét. Ajánlatkérő a fedezet összegét nem tudta megemelni.
A fentiek alapján Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel - az ajánlatok bírálata
és értékelése nélkül - a közbeszerzési eljárás eredménytelenségét a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja
alapján állapította meg, tekintettel arra, hogy az anyagi fedezet igazolható módon nem áll rendelkezésre a
legkedvezőbb ajánlattevővel történő szerződés megkötéséhez
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: LE-KO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 40
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10702136-2-20
Hivatalos név: SZABAU INVEST Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sütő u. 4. 2. em. 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13028367-2-20
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/03/29 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Őriszentpéter Város Önkormányzata (5210/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Őriszentpéter Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK19493
Postai cím: Városszer - 106.
Város: Őriszentpéter
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9941
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Jenő
Telefon: +36-94/548050
E-mail: jegyzo@oriszentpeter.hu
Fax: +36-94/548050
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oriszentpeter.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Katica Egységes Óvoda-bölcsőde felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45262800-9
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A 9941 Őriszentpéter, Kovácsszer 4/a. száma alatti óvodaként
működő épület bővítése, tornaszoba építése.
Munkanemek különösképpen, de nem kizárólagosan: alapozás, szigetelés, födém, tetőszerkezet,
padozat, felületképzés, homlokzatképzések, nyílászárók, hőszigetlés, villamos energia ellátás, vízellátás,
szenyvízellátás, fűtés.
A tervezéssel érintett óvoda bővítésére 2015-ben készült egy építési engedélyezési terv, mely az óvoda
konyhájának és étkezőjének bővítését tartalmazta és építési engedélyt is kapott. Az a terv átdolgozásra
került oly módon, hogy a tervezett bővítésnek csak a konyha bővítmény része valósul meg.
A jelen terv az óvoda közösségi térrel, tornaszobával és a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel való
bővítést tartalmazza. A tervezett bővítés közösségi tér része egyrészt a meglévő étkezőhöz csatlakozik,
másrészt kapcsolódik a tornaszoba előterén keresztül az óvoda udvarához is. A tornaszoba bővítmény a
déli épületrészbe kerül, amelyhez kapcsolódik egy szertár helyiség, valamint a közös előtéren keresztül egy
öltöző és egy akadálymentes vizesblokk is.
A tervezett közösségi tér és tornaszoba akadálymentes megközelítése a nyugati és keleti oldalon
elhelyezendő rámpákon keresztül fog történni, a belső helyiségkapcsolatok is lehetővé teszik az
akadálymentes közlekedést.
A tervezett bővítmény korszerű anyagokból készül kiemelkedő hőszigetelési tulajdonságokkal az
energiahatékonyság szempontjait is figyelembe véve. Az épületrész fűtése a meglévő óvodához csatlakozik,
az energiaellátás érdekében az óvoda napelemes rendszerét is bővítjük.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: Katica Egységes Óvoda-bölcsőde felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45214100-1

További tárgyak:
45262800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9941 Őriszentpéter, Kovácsszer 4/a.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Közösségi tér 55,37 m2
Székraktár 7,95 m2
Előtér 9,29 m2
Öltöző 7,69 m2

Akadálymentes WC 4,50 m2
Szertár 15,15 m2
Tornaszoba 60,43 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi - fenntarthatósági vállalások (darabszám) 15
2 Jótállás mértéke (hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 1.4.1-15-VS1-2016-00003
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Katica Egységes Óvoda-bölcsőde felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az Ajánlatkérő a Kbt. 68.§ (4) bekezdése alapján tájékoztatta az
Ajánlattevőket arról, hogy a tárgy szerinti eljárásban a rendelkezésre álló fedezet nettó 25 127 036,- Ft.
A tárgy szerinti eljárásban az ajánlatok mindegyike meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét. Ajánlatkérő a fedezet összegét nem tudta megemelni.
A fentiek alapján Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel - az ajánlatok bírálata
és értékelése nélkül - a közbeszerzési eljárás eredménytelenségét a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja
alapján állapította meg, tekintettel arra, hogy az anyagi fedezet igazolható módon nem áll rendelkezésre a
legkedvezőbb ajánlattevővel történő szerződés megkötéséhez
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: LE-KO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 40
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10702136-2-20.
Hivatalos név: SZABAU INVEST Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sütő u. 4. 2. em. 1
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13028367-2-20
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/03/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Országos Közegészségügyi Intézet (5031/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Közegészségügyi Intézet
Nemzeti azonosítószám: AK05964
Postai cím: Albert Flórián út 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Izsák Bálint
Telefon: +36 14761341
E-mail: efop_olom@oki.antsz.hu ; izsak.balint@oki.antsz.hu
Fax: +36 14761390
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.antsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: költségvetési szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „KSH adatbázis beszerzés”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „KSH adatbázis beszerzés”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: „KSH adatbázis beszerzés”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: „Adatszolgáltatási szerződés KSH adatbázis beszerzésére” a műszaki
leírásban és a szerződésben meg-határozottaknak megfelelően, az alábbi mennyiségekkel:
Adatbázis a lakóépületek korára vonatkozóan
Az ország településeire, településrészeire vonatkozóan egy adatbázis létrehozása a cél az ivóvízben
lévő ólom tartalom kockázatának becslésére vonatkozóan, melyhez az épületek kora, valamint az
ólomoldékonyságot befolyásoló vízminőségi paraméterek jellemző értékei kerülnek felhasználásra.
Általános leírás:
A lakóépületek korára vonatkozó információ Magyarország egész területén az 5000 fő feletti településekre
vonatkozóan és Budapest főváros esetén kerületenkénti meghatározás.
Az 5000 fő feletti lakosú települések esetén az épülettömb szintű bontású térképfájlok, illetve az
épülettömbök tekintetében az alábbi adatokat (Excelben kinyerhető adatokként is) tartalmazó adatbázisra
van szükség településenként és Budapest fővárosi kerületenként megadva:
- 1945.01.01. előtt épült épületek aránya
- 1975.01.01. előtt épült épületek aránya
- 1975.01.01. után épült épületek aránya
- Épületszám
- Lakosszám
- Lakásszám
- Épülettömbökhöz tartozó címlista
Az épülettömböt azonosító adatok: KSH azonosító, település
Az adatokat településenként, Budapest esetén kerületenként kérjük adni.
Az adatbázis átadása Excel formátumban és CD/DVD-n szükséges teljesíteni három példányban. Digitális
térkép ArcGIS 10.0 programmal feldolgozható formátumban szükséges átadni elektronikus formában.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati összár (nettó HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.0. VEKOP 17-2017-00001
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Ajánlatkérő célja az ország településeire, településrészeire vonatkozóan egy adatbázis létrehozása
az épületek kora, valamint az ólom-oldékonyságot befolyásoló vízminőségi paraméterek jellemző
értékeire vonatkozóan. A jelen közbeszerzés tárgyát képező adatbázis alapján mintaterületek kerülnek
kiválasztásra. Ennek során a mintaterületként kiválasztott településrészeken a jelentkező lakások és
intézmények csapvizéből havi rendszerességgel mintavételezés történik az ivóvíz ólom tartalmára
vonatkozóan (csapnyitási és kifolyatott vízminták, összes, oldott és oldatlan ólom tartalom). A mintaterületek
kiválasztásához, valamint lakossági tájékoztatás egyénre szabásához kerül felhasználásra az adatbázis.
A jelen eljárás tárgyát képező szolgáltatás sajátossága, illetve a kizárólagos jogok védelme körében fontos
kiemelni, hogy a jelen szerződés keretében átadásra kerülő adatállomány népszámlálás (2011.évi) adatain
alapul, amelynek adatbázisával kizárólag a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezik.
Fentiek miatt a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja
jogszerűen került megválasztásra, mert a szerződés a fentiekben megjelölt sajátosságok, illetve a
kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. A
Központi Statisztikai Hivatal más ajánlattevővel történő helyettesítése nem lehetséges, hiszen a 2011. évi
népszámlálás adatbázisa, amely magában foglalja az 5000 főnél népesebb településekre vonatkozóan,
épülettömbök szerinti bontásban együttesen, az épületek építési időszak, lakásszáma és lakószáma
szerinti adatokat, olyan egyedi szerzői műnek minősül, amelynek tulajdonjogával, szerzői jogaival a
Központi Statisztikai Hivatal rendelkezik. A 2011. évi népszámlálás adatbázisának bármilyen terjedelmű
felhasználására a Központi Statisztikai Hivatal jogosult felhasználási jogot engedni.

A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja jogszerűen
került megválasztásra továbbá azért is, mert Ajánlatkérő szolgáltatási igénye kielégítésére nem alkalmas
a felhívásban meghatározottól eltérő adatszolgáltatás, illetve gazdasági szereplő, tekintettel arra, hogy a
Központi Statisztikai Hivatal az egyetlen gazdasági szereplő, amely ajánlatkérő szolgáltatási igényének
megfelelő teljesítésre képes, jogosult, a megjelölt tárgyban az információk, adatok sajátosságára
tekintettel teljesítésre egyedül képes, illetve arra kizárólagosan jogosult. Ezek alapján tehát nem létezik
reális alternatíva Ajánlatkérő beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a
következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta
volna meg.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
- / (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „KSH adatbázis beszerzés”
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen,
tekintettel arra, hogy nem került ajánlat benyújtásra.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/11/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Pécsi Tudományegyetem (5553/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK16341
Postai cím: Vasvári Pál utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szabó-Gothard Máté
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: központi költségvetési intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás, kutatás, egészségügy
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: A PTE TTK atlétikapályájának felújítása a Modern Városok Program keretében
Hivatkozási szám: 022/2017
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45453000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A PTE TTK atlétikapályájának felújítása a Modern Városok
Program keretében.
A teljesítés során megvalósítandó főbb feladatok:
- az atlétika pálya rekonstrukciós átépítése körében, a salakos pálya elbontása, EPDM alapú burkolati
rendszer kialakítása, a műszaki leírásban részletezettek szerint
- a rekonstrukciós munkák elvégzéséhez esetlegesen szükséges hatósági engedélyek /jóváhagyások
beszerzése, illetve a szükséges szakhatóságokkal, szervekkel való egyeztetés
- a meglévő zúzottköves szivárgó nyomvonalának folytatása nyugati irányba egészen a pálya nyugati
határáig, a műszaki leírásban részletezettek szerint
- vízelvezetési rendszer kialakítása, „C” öntözővizet biztosító másodlagos rendszer kialakítása a
műszaki Leírásban részletezettek szerint
- vízjogi engedély beszerzése Ajánlatkérővel egyeztetettek szerint
- az atlétika pálya minőségének fenntarthatósága érdekében az esetlegesen szükségessé váló fakivágásvisszapótlás megvalósítása a hatósági engedélynek megfelelően.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 110.505.504. (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: A PTE TTK atlétikapályájának felújítása a Modern Városok Program keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45453000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7635 Pécs, Fekete u. 1./c (Hrsz: 4910/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db atlétikapálya felújítása a felhívásban, a dokumentációban, valamint
a műszaki leírásban
foglaltaknak megfelelően. A kivitelezési terület főbb paraméterei:
- Építési övezeti besorolás: Vk
- Építmény rendeltetése: sportpálya
- Telek területe: 10551 m2
- Beépíthető terület: 60 % (6330,6 m2)
- Beépített terület: 155,61 m2
- Beépítési arány: 1,47 %
- Legkisebb zöldfelület mértéke: 25 % (2637,75 m2)

- Zöldterületi fedettség: 10395,39 m2
- Zöldterület: 98,52 %
- Megengedett legnagyobb építménymagasság: 15-20 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az eljárást megindító felhívás III.1.3. M.2.1. pontjában megjelölt
szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata
(min. 0 hónap, max. 60 hónap) 24
2 Az eljárást megindító felhívás III.1.3. M.2.2. pontjában megjelölt szakember jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60
hónap) 6
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
7115 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
8086 / 2017 (KÉ-szám/évszám)

11669 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
14065 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
15146 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
16049 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
17248 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A PTE TTK atlétikapályájának felújítása a Modern Városok
Program keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aulich u. 3.
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2117
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@everling.hu
Telefon: +36 14071589
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12730074
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12998353-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 122.043.119.
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 110.505.504.
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: Platina-Bau Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Faiskola u. 3.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: HU
E-mail: info@platinabau.hu
Telefon: +36 72510094
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72510095
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
12491296-2-02
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 113.956.647. Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Globál Sport Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tömös u. 17.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11157625-2-09
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes u. 2. Infopark D. épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053-4-44
Hivatalos név: Platina-Bau Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Faiskola u. 3.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12491296-2-02

Hivatalos név: Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aulich u. 3.
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12998353-2-13
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Pest Megyei Kormányhivatal (5678/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pest Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK01220
Postai cím: Városház utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakab Dorottya - Vagyongazdálkodási Osztály
Telefon: +36 14856900
E-mail: kozbeszerzes@pest.gov.hu
Fax: +36 14856903
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános államigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Biztosítási szolgáltatások a Pest Megyei Kormányhivatal részére
Hivatkozási szám: PMKH-41
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
66510000-8
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Biztosítási szolgáltatások a Pest Megyei Kormányhivatal részére
az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23304301 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: Vagyon-, technikai és felelősségbiztosítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66515200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház u. 7.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Biztosítási szerződés keretében megvalósuló, az ajánlatkérő
tulajdonában és/vagy kezelésében lévő épületek, valamint egyes gépek berendezések, készletek és
informatikai eszközök vagyonbiztosítása és ajánlatkérő működésével összefüggő felelősségbiztosítások.
Épületek, valamint egyes gépek berendezések, készletek, és informatikai eszközök all risk
vagyonbiztosítása. Ezen belül, de nem kizárólagosan:
- tűz elemikár-biztosítás, kiegészítő biztosításokkal
- betöréses lopás- és rablásbiztosítás
- lopás és rongálás biztosítás
- üvegtörés biztosítás
- elektromos adathordozó berendezések összes kockázatú biztosítása
Vagyon biztosítási összeg összesen (saját és idegen tulajdon): 23.253.808,- eFt
Az ajánlatkérő és vállalatai működésével összefüggő felelősségbiztosítások:
- Általános felelősségbiztosítás
- Munkáltatói felelősségbiztosítás
- Szolgáltatói felelősségbiztosítás
- Környezetszennyezés felelősségbiztosítás
- Egyéb specifikus felelősségbiztosítás(ok)
Éves nettó árbevétel: 0,- Ft
Éves bértömeg járulékokkal növelten: 9 991 514 eFt
Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma: 3101 fő
A szerződés teljesítésével kapcsolatos további részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentum
részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vagyonbiztosításnál a kár Biztosítóba történő beérkezése és a kárfelvétel
megkezdése közötti időszak munkanapban 5
2 Vagyonbiztosításnál a rendezett jogalapú ügyek esetében a Biztosító kárszakértője által készített
kárszámítás összegszerűségéből folyósított kárelőleg mértéke (%) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár - opciós mennyiség nélkül (nettó HUF) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a fent
megjelölt mennyiség tekintetében, az előgondoskodás keretein kívül +30%-os vagyon növekedésig
eltérhet, amely a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak.
Az opcióval érintett mennyiségre is a műszaki specifikációban és a szerződéstervezetben foglaltak
az irányadóak.
Ajánlatkérő a biztosítási igény megjelenését követően, a jelen eljárás eredményeként megkötésre
kerülő szerződés hatálya alá került vagyontárgyak adatszolgáltatásával azonos adat struktúrával
a biztosítani kívánt vagyontárgyakat, azok megnevezésével és értékmegjelölésével a nyertes
ajánlattevőként szerződő fél felé bejelenti.
Díjazás: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a biztosítási fedezetre kijelölt, lejelentett
vagyontárgyakat a jelen eljárás eredményeként megkötött szerződés létrejöttekor rögzített
vagyoncsoportba sorolja és az adott csoporthoz tartozó díjtétel adta szorzattal a szerződés
teljes díját megnöveli. Ajánlatkérő döntése alapján a vagyonérték pozitív irányú változás az
előgondoskodás terhére is érvényesíthető. Ebben az esetben vagyonérték növekedés hiányában a
díj változatlan marad.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: CASCO biztosítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
66514110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház u. 7.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Biztosítási szerződés keretében megvalósuló, az ajánlatkérő
üzemeltetésében, és/vagy kezelésében lévő személygépjárművek, tehergépjárművek, munkagépek és
egyéb eszközök CASCO biztosítása
Induló állomány:
- CASCO: 163 db jármű
A szerződés teljesítésével kapcsolatos további részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentum
részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jogalap nélküli ügyek esetében, Magyarország területén a bevállalt
szívességi kárfelvételek darabszáma éves viszonylatban (darab) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár - opciós mennyiség nélkül (nettó HUF) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen

Opciók leírása: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a fent
megjelölt mennyiség tekintetében +30%-os növekedésig eltérhet, amely a Kbt. 141. § (4) bekezdés
a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak. Az opcióval érintett mennyiségre is a
műszaki specifikációban és a szerződéstervezetben foglaltak az irányadóak.
Ajánlatkérő a biztosítási igény megjelenését követően, a jelen eljárás eredményeként megkötésre
kerülő szerződés hatálya alá került gépjárművek adatszolgáltatásával azonos adattartalommal a
biztosítani kívánt járműveket/gépjárműveket a nyertes ajánlattevőként szerződő fél felé bejelenti.
Díjazás: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a biztosítási fedezetre kijelölt, lejelentett járműveket/
gépjárműveket a jelen eljárás eredményeként megkötött szerződés létrejöttekor rögzített csoportba
sorolja és az adott csoporthoz tartozó díjtétellel számolt éves díjjal a szerződés teljes díját
megnöveli.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
66516100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház u. 7.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Biztosítási szerződés keretében megvalósuló, az ajánlatkérő
üzemeltetésében lévő személygépjárművek, tehergépjárművek, munkagépek és egyéb eszközök kötelező
gépjármű felelősségbiztosítása
Induló állomány:
- KGF: 163 db jármű
A szerződés teljesítésével kapcsolatos további részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentum
részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár - opciós mennyiség nélkül (nettó HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a fent
megjelölt mennyiség tekintetében +30%-os növekedésig eltérhet, amely a Kbt. 141. § (4) bekezdés
a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak. Az opcióval érintett mennyiségre is a
műszaki specifikációban és a szerződéstervezetben foglaltak az irányadóak.
Ajánlatkérő a biztosítási igény megjelenését követően, a jelen eljárás eredményeként megkötésre
kerülő szerződés hatálya alá került gépjárművek adatszolgáltatásával azonos adattartalommal a
biztosítani kívánt járműveket/gépjárműveket a nyertes ajánlattevőként szerződő fél felé bejelenti.
Díjazás: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a biztosítási fedezetre kijelölt, lejelentett járműveket/
gépjárműveket a jelen eljárás eredményeként megkötött szerződés létrejöttekor rögzített csoportba
sorolja és az adott csoporthoz tartozó éves díjjal a szerződés teljes díját megnöveli.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vagyon-, technikai és felelősségbiztosítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: UNIQA Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róbert K. krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10456017-4-44
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7371163
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: UNIQA Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róbert K. krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10456017-4-44
Hivatalos név: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Üllői út 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10389395-4-44
Hivatalos név: Groupama Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet királyné útja 1/C. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10207349-2-44
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UNIQA Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róbert K. krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10456017-4-44
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11990029
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: UNIQA Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róbert K. krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
Hivatalos név: Groupama Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet királyné útja 1/C. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10207349-2-44
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UNIQA Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róbert K. krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10456017-4-44
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3943109
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: UNIQA Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róbert K. krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10456017-4-44
Hivatalos név: Groupama Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet királyné útja 1/C. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10207349-2-44
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Péter Mihály e.v. (5810/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Péter Mihály e.v.
Nemzeti azonosítószám: AK25498
Postai cím: Móra Ferenc utca 105.
Város: Üllés
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6794
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Péter Mihály e.v.
Telefon: + 36303706230
E-mail: petermihaly70@gmail.com
Fax: --Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: mezőgazdaság
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: 850 méter talpmélységű termálkút létesítése, rekreációs tó kialakításával
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 850 méter talpmélységű termálkút létesítése és kb. 25.000m3
befogadó képességű rekreációs tó létesítése, a létesítési engedélyben, a tervekben és az ajánlatkérési
dokumentációban részletezettek szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 83284500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: 850 méter talpmélységű termálkút létesítése, rekreációs tó kialakításával
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Üllés, Külterület 031/167, 031/66 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 850 méter talpmélységű termálkút létesítése és kb. 25.000m3
befogadó képességű rekreációs tó létesítése, a létesítési engedélyben, a tervekben és az ajánlatkérési
dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előírtnál kedvezőbb jótállás időtartama a kútszerkezetre vonatkozóan
(min. 60 hó, max. 120 hó) 5
2 Előírtnál kedvezőbb jótállás időtartama a vízhozamra vonatkozóan (min. 24 hó, max. 60 hó) 5
3 Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 2 %, max 5 %) 5
4 Termelés irányítási minőségbiztosítási rendszer megléte (ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű)
(igen/nem) 2
5 Kiszállási idő a javítási munkákhoz, meghibásodás bejelentését követően (min. 3 óra, max. 24
óra) 3
6 Előírnál kedvezőbb teljesítési határidő a kútra vonatkozóan (min. 75 nap, max. 120 nap) 3
7 Vállalt többlet műszaki tartalom 7
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó Ft / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-2-4.1.3.1.-16 pályázati forrás és önerő, ügyfél-azonosító
szám: 1003289842
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 850 méter talpmélységű termálkút létesítése, rekreációs tó
kialakításával
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/04/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vikuv Vízkutató és Fúró Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 72.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10865893-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 95372903
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 83284500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: rekreációs tó
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:

Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Vikuv Vízkutató és Fúró Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 72.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10865893-2-13
Hivatalos név: AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sövényházi u. 1.
Város: Sándorfalva
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6762
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10263806-2-06
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Péter Mihály e.v. (5811/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Péter Mihály e.v.
Nemzeti azonosítószám: AK25498
Postai cím: Móra Ferenc utca 105.
Város: Üllés
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6794
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Péter Mihály e.v.
Telefon: + 36303706230
E-mail: petermihaly70@gmail.com
Fax: --Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: mezőgazdaság
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: 4080 m2 alapterületű üvegház építése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 4080 m2 alapterületű üvegház építése, épületen belül betonozott
járdával, fűtés kialakítással és az üvegházi termesztéshez és üzemletetéséhez szükséges technológia
telepítésével és elektromos szereléssel az ajánlatkérési dokumentációban meghatározottak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 142569170 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: 4080 m2 alapterületű üvegház építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Üllés, Külterület 031/101 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 4080 m2 alapterületű üvegház építése, épületen belül betonozott
járdával, fűtés kialakítással és az üvegházi termesztéshez és üzemletetéséhez szükséges technológia
telepítésével és elektromos szereléssel az ajánlatkérési dokumentációban meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előírtnál kedvezőbb jótállás időtartama az üvegházi technológia elemekre
(min. 24 hó, max. 60 hó) 5
2 Előírtnál kedvezőbb jótállás időtartama üvegházra (min.60 hó, max. 120 hó) 5
3 Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke a 2. pontban vállalt jótállás időtartamára (min. 2 %,
max 5 %) 5
4 Előírnál kedvezőbb teljesítési határidő (min.120 nap, max.180 nap) 5
5 Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,1 % max. 1%), a kötbér maximuma a
nettó vállalási ár 20%-a 5
6 Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz, meghibásodás bejelentését követően technológiai
elemekre (min. 6 óra, max. 48 óra) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó Ft / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP 2-4.1.3.1-16, Kertészet korszerűsítése- üveg- és
fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának
lehetőségével (50%), önerő (50%) Ügyfél-azonosító szám: 1003289842
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 4080 m2 alapterületű üvegház építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/04/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Holland Hungarian Greenhouses Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. utca 24. 1. em. 16.
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24971348-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 156799652
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 142569170
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: öntözés,
villanyszerelés, fűtésszerelés, tereprendezés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:

Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Holland Hungarian Greenhouses Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. utca 24. 1. em. 16.
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24971348-2-06
Hivatalos név: Vaffer Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bercsényi utca 90.
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23353385-2-06
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Szatymaz Községi Önkormányzata (5812/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szatymaz Községi Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK09477
Postai cím: Kossuth utca 30.
Város: Szatymaz
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6763
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barna Károly polgármester
Telefon: 06-62/583-560 23. mellék
E-mail: pmhivatal@szatymaz.hu
Fax: +36 62283311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.szatymaz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: SZEJKI Szatymazi Iskola főépületének energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: SZEJKI Szatymazi Iskola főépületének energetikai korszerűsítése
homlokzati (790,6 m2) hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével (155 db) fűtéskorszerűsítéssel (3 db 115
KW-os névleges teljesítményű kazán és 900 l-es melegvíztároló beépítésével), lámpatestek cseréjével
(112 db) napelemek (72db 2,6 KW-os/db) telepítésével a kapcsolódó munkákkal együtt az ajánlatkérési
dokumentáció és a tervdokumentációban részletezettek szerint.
Az ajánlatkérési dokumentáció részeként átadott tervdokumentációban és tervezői költségvetésben
meghatározottak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 81651341 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: SZEJKI Szatymazi Iskola főépületének energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szatymaz, Petőfi u. 6. (hrsz.:34)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: SZEJKI Szatymazi Iskola főépületének energetikai korszerűsítése
homlokzati (790,6 m2) hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével (155 db) fűtéskorszerűsítéssel (3 db 115
KW-os névleges teljesítményű kazán és 900 l-es melegvíztároló beépítésével), lámpatestek cseréjével
(112 db) napelemek (72db 2,6 KW-os/db) telepítésével a kapcsolódó munkákkal együtt az ajánlatkérési
dokumentáció és a tervdokumentációban részletezettek szerint.
Az ajánlatkérési dokumentáció részeként átadott tervdokumentációban és tervezői költségvetésben
meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előírtnál kedvezőbb jótállási idő (min. 24 - max. 60 hónap) 10
2 Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 2 %, max 5 %) 5
3 Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését
követően (min. 2 óra, max. 48 óra) 5
4 Égéstermék elvezetés a kazán típusával egyező gyári szettel kiépített és a kondenzációs kazán
hatásfoka Hf=98%, Ha=109% vagy jobb, továbbá a kazán automata gázfelismerő programmal és
gyári internet cs 2

5 A beépítendő homlokzati nyílászárók elvárt minőség 5 kamrás min. 76 mm. szerkezet vastagságú
3 rtg. üvegezésű, Ug max =0,7 W/m2K, megajánlható minőség műanyag szerkezetű 7 kamrás min.
86 mm. szerkezet 5
6 Homlokzati hőszigetelő anyag, azonos hőszigetelő vastagság mellett, páradiffúziós ellenállási
száma (μ) elvárt 20-40, megajánlható kisebb, mint 2 (igen/nem) 3
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó Ft / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00016 pályázat
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SZEJKI Szatymazi Iskola főépületének energetikai
korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/04/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Domi Épületgépészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kereskedő köz 4.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13988900-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 67635827
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 81651341
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építőmesteri
munkák, ÉV felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió

nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: DOMI ÉPÜLETGÉPÉSZETI Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kereskedő köz 4.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13988900-2-06
Hivatalos név: FERROÉP-SZER ÉPÜLETGÉPÉSZET Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sőtér István köz 2.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11596800-2-06
Hivatalos név: Portadomus Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő fasor 36.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12933536-2-06
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Városrehabilitáció 18 Zrt. (5383/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városrehabilitáció 18 Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK17212
Postai cím: Üllői út 423.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vajda Lóránt
Telefon: +3612974028
E-mail: vajda.lorant@varosgazda18.hu
Fax: +36 12923233
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.varosgazda18.hu
Hivatalos név: Budapest Fővá ros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16027
Postai cím: Üllői út 400.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Borbély György
Telefon: +36 129 61300/1323
E-mail: borbely@bp18.hu
Fax: +36 12961321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp18.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bp18.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Városrehabilitáció18
Zrt. (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: A Budapest XVIII. kerület, Vörösmarty utca felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233251-3
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Építési beruházás "A Budapest XVIII. kerület, Vörösmarty utca
felújítása" tárgyában
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39003390 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: A Budapest XVIII. kerület, Vörösmarty utca felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45233220-7

További tárgyak:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XVIII. kerület: Vörösmarty Mihály utca (Hrsz.:
151275)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vörösmarty utca:
A kivitelezési szakasz a Vörösmarty utca, amely a Csapó utca keresztezésétől kezdődik és a Reviczky
Gyula utca csatlakozásáig tart. A kivitelezési szakasz teljes hossza 602,29 méter.
A Vörösmarty utca meglévő burkolatát 5,5 cm vastagságban felmarjuk és a felülettisztítást és felületkezelést
követően 5,5 cm rétegvastagságban AC11 aszfalt kopóréteget terítünk rá. Az út két oldalán meglévő kiemelt

szegélysor fut. A kivitelezési szakaszon az útburkolat keresztmetszete egyoldali lejtésű, amely 2,5%-os
oldaleséssel rendelkezik.
Aszfaltburkolat marása 5,5 cm vastagságban: 238 m3
Mart aszfaltfelület emúlziós szórása: 4328 m2
AC-11 kopóréteg terítése 5,5 cm vastagságban: 238 m3
Opció: A Csomópontok akadálymentesítése és a Fényvisszaverő prizmák beépítése tételek (lásd
részleteiben: árazatlan költségvetés)
A szerződés teljesítésének véghatárideje, határnapja: a teljesítés határideje az alapmennyiség és opciós
mennyiség tekintetében megegyezik.
Alapmennyiség teljesítési határideje: a munkaterület átadásától számított 35 nap (30 nap fizikai
megvalósítás + 5 nap az átadás átvételi eljárásra)
Opciós mennyiség teljesítési határideje: az alapmennyiség teljesítési határideje figyelembe véve az átadás
átvételi eljárás időtartamát is.
Az opciós rész lehívási határideje: a munkaterület átadását követő 10. nap.
Az opciós tételek lehívására vagy annak teljes körben történő lehívására Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget, azt a szerződés időtartama alatt egyoldalú nyilatkozatával megrendelheti nyertes
Ajánlattevőtől, amelyet nyertes Ajánlattevő az általa az ajánlatában megadott áron köteles elvégezni a fent
meghatározott határidőn belül. Az opciós tételek vagy annak bármely részének megrendelése esetén a Kbt.
141. § (4) bekezdés a) pontja alapján nem vonja maga után szerződésmódosítás kötelezettségét.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Műszaki leírás és a rendelkezésre bocsátott terv bővebb, a
mennyiségi meghatározásnál több tételt tartalmaz, azonban Ajánlatkérő kizárólag a fenti leírásban és az
árazatlan költségvetésben megjelölt munkákat kéri beárazni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár, amely az opciós mennyiséget is tartalmazza /
Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A Csomópontok akadálymentesítése és a Fényvisszaverő prizmák beépítése tételek
(lásd részleteiben: árazatlan költségvetés)
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sziget-Szilárd Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vörösmarty utca 2434/1.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: HU
E-mail: ut@szigetszilard.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10933255-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39785628
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39003390

vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Sziget-Szilárd Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vörösmarty utca 2434/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10933255-2-13
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként

Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

SOLUM Mezőgazdasági Ipari és Kereskedelmi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6539/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SOLUM Mezőgazdasági Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK24478
Postai cím: Városmajor utca 30.
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bartha Sándor
Telefon: +36 34540 670
E-mail: bartha@solum.hu
Fax: +36 34344 001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.solum.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.solum.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében istálló, kapcsolódó technológia, telepi út- és vízhálózat,
fedett felhajtóút, valamint világításkorszerűsítés kivitelezése a „Szarvasmarhatartó telepek
korszerűsítése” elnevezésű, VP2-4.1.1.3-16 azonosítószámú projekt keretében - 2. részben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vállalkozási szerződés keretében istálló, kapcsolódó technológia, telepi út- és vízhálózat, fedett
felhajtóút, valamint világításkorszerűsítés kivitelezése a „Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése”
elnevezésű, VP2-4.1.1.3-16 azonosítószámú projekt keretében - 2. részben”
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
5003 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
x Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján
visszavonja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (5007/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK01269
Postai cím: Havashalom utca 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kiss Melinda
Telefon: +36 14011626
E-mail: kissm@bp16.hu
Fax: +36 14011577
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp16.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bp16.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budapest XVI. kerület, MLTC területén futópálya kialakítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45212221-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Budapest XVI. kerület, MLTC területén futópálya kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212221-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1165 Budapest XVI. kerület, Bökényföldi út 27.,
hrsz.:105842/35.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest XVI. kerület, MLTC területén futópálya kialakítása (hrsz.:105842/35) az alábbiak szerint:
- Beton térkő burkolat építése: 148 m2
- Beton kerti szegély építése: 880 m2
- EPDM futó burkolat kialakítása: 1600 m2
- Védőcső fektetése: 146 fm
- Gyepvetés: 595 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
2858 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Budapest XVI. kerület, MLTC területén futópálya kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Tündérkert’ 97 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zólyom köz 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 37232302
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45212221-1
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1165 Budapest XVI. kerület, Bökényföldi út 27.,
hrsz.:105842/35.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest XVI. kerület, MLTC területén futópálya kialakítása (hrsz.:105842/35) az alábbiak szerint:
- Beton térkő burkolat építése: 17 m2
- Beton kerti szegély építése: 894 m2
- EPDM futó burkolat kialakítása: 1747 m2
- Védőcső fektetése: 146 fm
- Gyepvetés: 595 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 38756832
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Tündérkert’ 97 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zólyom köz 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/03/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A szerződés 2.1. pontja (a szerződés összege) felül kiegészül az alábbiakkal:
Megrendelő által az 1. sz szerződésmódosítással megrendelt munkák teljes műszaki tartalmára
vonatkozó vállalkozói díja:
Nettó 1.524.530,- Ft, azaz nettó egymillió-ötszázhuszonnégyezer-ötszázharminc forint
+ ÁFA 411.623,- Ft, azaz négyszáztizenegyezer-hatszázhuszonhárom forint
Összesen: bruttó 1.936.153,- Ft, azaz bruttó egymillió-kilencszázharminchatezer-százötvenhárom
forint
A szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Megrendelő előleget nem biztosít.
A szerződés eredeti, tartalékkeret nélküli összegéről egy számla (a végszámla) a hiány- és
hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható be.
Külön számla nyújtható be a Megrendelő által az 1. sz szerződésmódosítással megrendelt munkák
ellenértékéről a végszámla benyújtásával egyidejűleg.
A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. §-a és
a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a pénztartozást a jogosult
számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell kifizetni és a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/B §-át kell betartani.
Amennyiben építési beruházás esetében a szerződést kötő Ajánlattevő alvállalkozó közreműködését
veszi igénybe, a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kifizetése a Polgári
Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése , a Kbt. 135. §-a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31.,
32., 32/A. és 32/B § rendelkezéseinek figyelembevételével átutalással történik.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat: A kivitelezés során felmerültek további építési
feladatok, amelyek az eredeti szerződésnek nem voltak részei.
A létesítmény bérlője részéről jelentkezett az az igény, hogy egy újabb sávnyi (sprint) futópálya
építését rendelje meg Megrendelő. Ezzel az új futósávval a sportklub által üzemeltetett sportpálya
használati köre és funkciói lényegesen bővülnek.

A többlet gumiburkolat miatt a tervezett térkő járdaburkolat mennyisége csökken.
Fenti munkák elvégzése tekintettel arra, hogy az építési beruházás jelenleg is folyamatban van,
gazdasági és műszaki okokból nem valósítható meg más gazdasági szereplővel, továbbá jelentős
költségemelkedéssel is járna.
Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a Szerződésben meghatározott
szerződés összeg módosítását határozták el, valamint azt, hogy a Szerződést kiegészítik egy új
ponttal, amely lehetővé teszi az új munkák ellenértékéről (Nettó 1.524.530,- Ft + ÁFA) szóló számla
benyújtását.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 37232302 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 38756832 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (5194/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK21094
Postai cím: Kenyérgyári út 1.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mádai Balázs
Telefon: 0625551401
E-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu
Fax: +36 25551409
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dvgzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dvgzrt.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Aquantis élményfürdő és gyógyászati blokk felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Aquantis élményfürdő és gyógyászati blokk felújítása
Rész száma: 4.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2400 DUNAÚJVÁROS, ÉPÍTŐK ÚTJA, Helyrajzi száma: 325/5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Aquantis élményfürdő és gyógyászati blokk felújítása
4. rész: uszodatechnikai berendezések felújítása, üzembe helyezése
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/12/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
18348 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Uszodatechnikai berendezések felújítása, üzembe
helyezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kerex Uszoda- és Szabadidőtechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 111-113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: szojka.istvan@kerex.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 109.645.136
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45453100-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2400 DUNAÚJVÁROS, ÉPÍTŐK ÚTJA, Helyrajzi száma: 325/5
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Aquantis élményfürdő és gyógyászati blokk felújítása”
4. rész: Uszodatechnikai berendezések felújítása, üzembe helyezése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/12/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/07 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 109.645.136
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kerex Uszoda- és Szabadidőtechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 111-113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: szojka.istvan@kerex.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/03/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
E helyett:
Teljesítési határidő: legkésőbb 2018. március 30.
Ez:
Teljesítési határidő: legkésőbb 2018. május 07.
A szerződés egyéb rendelkezéseit a Felek változatlan tartalommal fenntartják.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás indokolása
A vállalkozási szerződés része a kültéri élménymedence gépészeti felújítása, melynek építész
felújítását a fővállalkozó, a Megrendelő végzi. Fővállalkozói ütemterv szerint a medence építész
felújítása és újra burkolása 2018. 03. 09.-re volt ütemezve. A medence építész felújítás, alábbi,
számos előre nem látható ok miatt nem készült el:
-Burkolatbontás után derült ki, hogy a medencetest szigetelése, és az alatta levő javítóréteg is szét
van fagyva, burkolásra nem alkalmas, ezért a medence testet beton szerkezetig le kellett tisztítani,
el kellett bontani a szigetelési és kőműves javítási rétegrendeket is. A többlet bontási munkára több
mint 2 hét volt szükséges.
-Tovább növelte a kivitelezési határidőt, hogy a javításokra előirányzott, beszerzett anyag csak 5 mm
vastagságú és mélységű hibák javítására volt alkalmas, ezért módosítani kellett az anyag beszerzési
szerződést és olyan további javító anyagokat kellett beszerezni, ami több cm vastagságban is
alkalmazhatóak. A medencetest felületi javításának munkaideje is több héttel meghaladta az
előirányzatot.
-Február hónapban és március hónapban is, a rendkívül hideg időjárásnak köszönhetően, kinti
medencénél vizes technológiájú javítási és burkolási munkákat nem lehetett végezni, ami tovább
növelte az építész felújítás határidejét.
A medence építész felújításának várható határideje 2018. 04. 16. Ezt követően tudja vállalkozó a
medencét, tölteni, felfűteni üzemi hőfokra (kb. egy hét) és a szerződés szerinti két hét próbaüzemet
lefolytatni.
Módosuló rendelkezések:
E helyett:
Teljesítési határidő: legkésőbb 2018. március 30.
Ez:

Teljesítési határidő: legkésőbb 2018. május 07.
A szerződés egyéb rendelkezéseit a Felek változatlan tartalommal fenntartják.
A Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései:
141. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit alkalmazni kell a szerződés felek - vagy az erre jogosult
valamelyik fél - általi módosítására, valamint a felek jogviszonyának a szerződésben foglalt
rendelkezéseknek megfelelő változására (a továbbiakban együtt: szerződésmódosítás).
(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési
eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés
értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti
szerződés jellegéhez.
(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének
változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon
elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek.
Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést
megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek
nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a
szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.
(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek
vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az
alábbiak közül bármely esetben:
a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a
szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának)
pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan
módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét;
b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges,
amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének
változása
ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel
beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való
felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és
bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az
ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke - azonban nem
haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő
gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem
összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére
alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
(5) A (2) bekezdésben és a (4) bekezdés b) és c) pontjában az eredeti szerződés értékeként az
aktuális, indexált szerződéses ellenszolgáltatást lehet figyelembe venni, ha a szerződés a (4)
bekezdés a) pontjának megfelelően az ellenszolgáltatás indexálására vonatkozó rendelkezést
tartalmaz.
Építési és szolgáltatási koncesszió esetében, ha a szerződés nem tartalmaz indexálási rendelkezést,
az aktualizált értéket a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos inflációs érték
figyelembevételével lehet kiszámolni.
(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.
(7) A (4) bekezdés a) pontja szerinti eset kivételével az ajánlatkérő köteles a szerződés
módosításáról a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti tartalommal hirdetményt
közzétenni.
(8) A szerződés az e §-ban foglalt eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként
módosítható. Amennyiben a szerződés módosítására közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével
kerül sor, a módosítás a 137. § (1) bekezdés a) pontja alapján semmis.
Előzőekre tekintettel megállapítható, hogy a szerződés módosításának feltételei a Kbt. 141. § (4)
bekezdés c.) pontja és (6) bekezdése szerint is fennáll.
A szerződésmódosításnak jogszabályi akadálya nincs.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 109.645.136 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 109.645.136 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (5197/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK21094
Postai cím: Kenyérgyári út 1.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mádai Balázs
Telefon: 0625551401
E-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu
Fax: +36 25551409
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dvgzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dvgzrt.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Aquantis élményfürdő és gyógyászati blokk felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Aquantis élményfürdő és gyógyászati blokk felújítása
Rész száma: 5.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2400 DUNAÚJVÁROS, ÉPÍTŐK ÚTJA, Helyrajzi száma: 325/5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Aquantis élményfürdő és gyógyászati blokk felújítása
5. rész: erősáramú és gyengeáramú rendszerek felújítási, rekonstrukció munkái
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/12/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
18348 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Erősáramú és gyengeáramú rendszerek felújítási,
rekonstrukció munkái
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Juhász Tibor
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liget sor 44.
Város: Mezőfalva
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2422
Ország: HU
E-mail: juhitib@gmail.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36.410.911
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45453100-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2400 DUNAÚJVÁROS, ÉPÍTŐK ÚTJA, Helyrajzi száma: 325/5
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Aquantis élményfürdő és gyógyászati blokk felújítása
5. rész: erősáramú és gyengeáramú rendszerek felújítási, rekonstrukció munkái
A kivitelezés megkezdését követően Megrendelő az alábbi pótmunkát rendelte meg.
Vállalkozó által szerződésben vállalt villamos felülvizsgálat során megállapította, hogy a felvonók vészés vezérlési akkumulátorai a több éves állásban tönkre mentek, eredeti funkciójukat nem látják el. A
felvonók általános ellenőrzése során alapvető, üzemeltetést gátló hiányosságok merültek még fel, melyek
a pótmunkában kerültek összevontan megjelölésre. A felvonók üzemeltetése a pótmunkában megjelölt
munkák elvégzése nélkül nem lehetséges.
Dunaújvárosi Modern Városok Program keretében nevesített „Aquantis élményfürdő felújítása,
beüzemelése” című projekt -33618, 33619, 3362, 33621 jelű felvonók felújítása

ssz. tétel megnevezés menny egys any. egységár tételár díj egységár tételár
1. Vészmentő akkumulátor cseréje 4 db felvonóra 8 db 6 980 Ft 55 840 Ft 12 000 Ft 96 000 Ft
2. Vezérlési akkumulátor cseréje 4 db felvonóra 4 db 5 270 Ft 21 080 Ft 12 000 Ft 48 000 Ft
3. Felvonó külső hívótabló pótlása 1 db 156 700 Ft 156 700 Ft 48 000 Ft 48 000 Ft
4. Sebességhatároló feszítősúly cseréje 1 db 75 450 Ft 75 450 Ft 48 000 Ft 48 000 Ft
5. Ajtó biztonsági érintkező cseréje 28 db 2 650 Ft 74 200 Ft 12 000 Ft 336 000 Ft
6. Fülke és ellensúly csúszók cseréje beállítása 8 db 0 Ft 0 Ft 12 000 Ft 96 000 Ft
7. Süllyeszték víztelenítése 1 db 0 Ft 0 Ft 96 000 Ft 96 000 Ft
8. Szintrehozó karbantartási feladatok 4 klt 0 Ft 48 000 Ft 192 000 Ft
9. Tartalék 1 klt 0 Ft 0 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft
10. Összesen: 1 443 270 Ft
11. Áfa 27% 389 683 Ft
12. Mindösszesen (bruttó): 1 832 953 Ft
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/12/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 37.854.270
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Juhász Tibor
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liget sor 44.
Város: Mezőfalva
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2422
Ország: HU
E-mail: juhitib@gmail.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/03/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A kivitelezés megkezdését követően Megrendelő az alábbi pótmunkát rendelte meg.
Vállalkozó által szerződésben vállalt villamos felülvizsgálat során megállapította, hogy a felvonók
vész- és vezérlési akkumulátorai a több éves állásban tönkre mentek, eredeti funkciójukat nem
látják el. A felvonók általános ellenőrzése során alapvető, üzemeltetést gátló hiányosságok merültek
még fel, melyek a pótmunkában kerültek összevontan megjelölésre. A felvonók üzemeltetése a
pótmunkában megjelölt munkák elvégzése nélkül nem lehetséges.
Dunaújvárosi Modern Városok Program keretében nevesített „Aquantis élményfürdő felújítása,
beüzemelése” című projekt -33618, 33619, 3362, 33621 jelű felvonók felújítása
ssz. tétel megnevezés menny egys any. egységár tételár díj egységár tételár
1. Vészmentő akkumulátor cseréje 4 db felvonóra 8 db 6 980 Ft 55 840 Ft 12 000 Ft 96 000 Ft
2. Vezérlési akkumulátor cseréje 4 db felvonóra 4 db 5 270 Ft 21 080 Ft 12 000 Ft 48 000 Ft
3. Felvonó külső hívótabló pótlása 1 db 156 700 Ft 156 700 Ft 48 000 Ft 48 000 Ft
4. Sebességhatároló feszítősúly cseréje 1 db 75 450 Ft 75 450 Ft 48 000 Ft 48 000 Ft
5. Ajtó biztonsági érintkező cseréje 28 db 2 650 Ft 74 200 Ft 12 000 Ft 336 000 Ft
6. Fülke és ellensúly csúszók cseréje beállítása 8 db 0 Ft 0 Ft 12 000 Ft 96 000 Ft
7. Süllyeszték víztelenítése 1 db 0 Ft 0 Ft 96 000 Ft 96 000 Ft

8. Szintrehozó karbantartási feladatok 4 klt 0 Ft 48 000 Ft 192 000 Ft
9. Tartalék 1 klt 0 Ft 0 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft
10. Összesen: 1 443 270 Ft
11. Áfa 27% 389 683 Ft
12. Mindösszesen (bruttó): 1 832 953 Ft
Módosuló rendelkezések:
E helyett:
A vállalkozás díja
A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj nettó 36.410.911,- Ft.
Ez:
A vállalkozás díja
A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj: nettó 37.854.270.- Ft.
E helyett:
Megrendelő három darab részszámla és egy darab végszámla benyújtására biztosít lehetőséget a
teljesítésekkel értékarányosan, az alábbiak szerint:
• első részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték
25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a vállalkozási díj 25%-a értékében, mely 9.102.728,Ft, + 27%ÁFA, összesen bruttó 11.560.465,- Ft, azaz bruttó Tizenegymillió-ötszázhatvanezernégyszázhatvanöt forint. Az előleg elszámolása az első részszámlában történik.
• második részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli szerződéses
érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a vállalkozási díj 25%-a értékében, mely
9.102.728,- Ft, + 27%ÁFA, összesen bruttó 11.560.465,- Ft, azaz bruttó Tizenegymillióötszázhatvanezer-négyszázhatvanöt forint.
• harmadik részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli szerződéses
érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a vállalkozási díj 25%-a értékében, mely
9.102.728,- Ft, + 27%ÁFA, összesen bruttó 11.560.465,- Ft, azaz bruttó Tizenegymillióötszázhatvanezer-négyszázhatvanöt forint.
• Végszámla kibocsátásának lehetősége a sikeres műszaki átadás-átvételt követően, a vállalkozási
díj 25%-a értékében, mely 9.102.727,- Ft, + 27%ÁFA, összesen bruttó 11.560.463,- Ft, azaz bruttó
Tizenegymillió-ötszázhatvanezer-négyszázhatvanhárom forint.
Ez:
Megrendelő négy darab részszámla és egy darab végszámla benyújtására biztosít lehetőséget a
teljesítésekkel értékarányosan, az alábbiak szerint:
• első részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték
25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a vállalkozási díj 25%-a értékében, mely 9.102.728,Ft, + 27%ÁFA, összesen bruttó 11.560.465,- Ft, azaz bruttó Tizenegymillió-ötszázhatvanezernégyszázhatvanöt forint. Az előleg elszámolása az első részszámlában történik.
• második részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli szerződéses
érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a vállalkozási díj 25%-a értékében, mely
9.102.728,- Ft, + 27%ÁFA, összesen bruttó 11.560.465,- Ft, azaz bruttó Tizenegymillióötszázhatvanezer-négyszázhatvanöt forint.
• harmadik részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli szerződéses
érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a vállalkozási díj 25%-a értékében, mely
9.102.728,- Ft, + 27%ÁFA, összesen bruttó 11.560.465,- Ft, azaz bruttó Tizenegymillióötszázhatvanezer-négyszázhatvanöt forint.
• negyedik részszámla: a részszámla összege megegyezik a pótmunkára elszámolható vállalkozói
díj teljes összegével. 1 443 270 Ft + 27% ÁFA (389 683 Ft), mindösszesen bruttó 1 832 953 Ft
• Végszámla kibocsátásának lehetősége a sikeres műszaki átadás-átvételt követően, a vállalkozási
díj 25%-a értékében, mely 9.102.727,- Ft, + 27%ÁFA, összesen bruttó 11.560.463,- Ft, azaz bruttó
Tizenegymillió-ötszázhatvanezer-négyszázhatvanhárom forint.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás indokolása
A kivitelezés megkezdését követően Megrendelő az alábbi pótmunkát rendelte meg.

Vállalkozó által szerződésben vállalt villamos felülvizsgálat során megállapította, hogy a felvonók
vész- és vezérlési akkumulátorai a több éves állásban tönkre mentek, eredeti funkciójukat nem
látják el. A felvonók általános ellenőrzése során alapvető, üzemeltetést gátló hiányosságok merültek
még fel, melyek a pótmunkában kerültek összevontan megjelölésre. A felvonók üzemeltetése a
pótmunkában megjelölt munkák elvégzése nélkül nem lehetséges.
Dunaújvárosi Modern Városok Program keretében nevesített „Aquantis élményfürdő felújítása,
beüzemelése” című projekt -33618, 33619, 3362, 33621 jelű felvonók felújítása
ssz. tétel megnevezés menny egys any. egységár tételár díj egységár tételár
1. Vészmentő akkumulátor cseréje 4 db felvonóra 8 db 6 980 Ft 55 840 Ft 12 000 Ft 96 000 Ft
2. Vezérlési akkumulátor cseréje 4 db felvonóra 4 db 5 270 Ft 21 080 Ft 12 000 Ft 48 000 Ft
3. Felvonó külső hívótabló pótlása 1 db 156 700 Ft 156 700 Ft 48 000 Ft 48 000 Ft
4. Sebességhatároló feszítősúly cseréje 1 db 75 450 Ft 75 450 Ft 48 000 Ft 48 000 Ft
5. Ajtó biztonsági érintkező cseréje 28 db 2 650 Ft 74 200 Ft 12 000 Ft 336 000 Ft
6. Fülke és ellensúly csúszók cseréje beállítása 8 db 0 Ft 0 Ft 12 000 Ft 96 000 Ft
7. Süllyeszték víztelenítése 1 db 0 Ft 0 Ft 96 000 Ft 96 000 Ft
8. Szintrehozó karbantartási feladatok 4 klt 0 Ft 48 000 Ft 192 000 Ft
9. Tartalék 1 klt 0 Ft 0 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft
10. Összesen: 1 443 270 Ft
11. Áfa 27% 389 683 Ft
12. Mindösszesen (bruttó): 1 832 953 Ft
Módosuló rendelkezések:
E helyett:
A vállalkozás díja
A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj nettó 36.410.911,- Ft.
Ez:
A vállalkozás díja
A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj: nettó 37.854.270.- Ft.
E helyett:
Megrendelő három darab részszámla és egy darab végszámla benyújtására biztosít lehetőséget a
teljesítésekkel értékarányosan, az alábbiak szerint:
• első részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték
25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a vállalkozási díj 25%-a értékében, mely 9.102.728,Ft, + 27%ÁFA, összesen bruttó 11.560.465,- Ft, azaz bruttó Tizenegymillió-ötszázhatvanezernégyszázhatvanöt forint. Az előleg elszámolása az első részszámlában történik.
• második részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli szerződéses
érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a vállalkozási díj 25%-a értékében, mely
9.102.728,- Ft, + 27%ÁFA, összesen bruttó 11.560.465,- Ft, azaz bruttó Tizenegymillióötszázhatvanezer-négyszázhatvanöt forint.
• harmadik részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli szerződéses
érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a vállalkozási díj 25%-a értékében, mely
9.102.728,- Ft, + 27%ÁFA, összesen bruttó 11.560.465,- Ft, azaz bruttó Tizenegymillióötszázhatvanezer-négyszázhatvanöt forint.
• Végszámla kibocsátásának lehetősége a sikeres műszaki átadás-átvételt követően, a vállalkozási
díj 25%-a értékében, mely 9.102.727,- Ft, + 27%ÁFA, összesen bruttó 11.560.463,- Ft, azaz bruttó
Tizenegymillió-ötszázhatvanezer-négyszázhatvanhárom forint.
Ez:
Megrendelő négy darab részszámla és egy darab végszámla benyújtására biztosít lehetőséget a
teljesítésekkel értékarányosan, az alábbiak szerint:
• első részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték
25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a vállalkozási díj 25%-a értékében, mely 9.102.728,Ft, + 27%ÁFA, összesen bruttó 11.560.465,- Ft, azaz bruttó Tizenegymillió-ötszázhatvanezernégyszázhatvanöt forint. Az előleg elszámolása az első részszámlában történik.
• második részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli szerződéses
érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a vállalkozási díj 25%-a értékében, mely
9.102.728,- Ft, + 27%ÁFA, összesen bruttó 11.560.465,- Ft, azaz bruttó Tizenegymillióötszázhatvanezer-négyszázhatvanöt forint.
• harmadik részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli szerződéses
érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a vállalkozási díj 25%-a értékében, mely
9.102.728,- Ft, + 27%ÁFA, összesen bruttó 11.560.465,- Ft, azaz bruttó Tizenegymillióötszázhatvanezer-négyszázhatvanöt forint.

• negyedik részszámla: a részszámla összege megegyezik a pótmunkára elszámolható vállalkozói
díj teljes összegével. 1 443 270 Ft + 27% ÁFA (389 683 Ft), mindösszesen bruttó 1 832 953 Ft
• Végszámla kibocsátásának lehetősége a sikeres műszaki átadás-átvételt követően, a vállalkozási
díj 25%-a értékében, mely 9.102.727,- Ft, + 27%ÁFA, összesen bruttó 11.560.463,- Ft, azaz bruttó
Tizenegymillió-ötszázhatvanezer-négyszázhatvanhárom forint.
A szerződés egyéb rendelkezéseit a Felek változatlan tartalommal fenntartják.
A Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései:
141. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit alkalmazni kell a szerződés felek - vagy az erre jogosult
valamelyik fél - általi módosítására, valamint a felek jogviszonyának a szerződésben foglalt
rendelkezéseknek megfelelő változására (a továbbiakban együtt: szerződésmódosítás).
(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési
eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés
értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti
szerződés jellegéhez.
(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének
változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon
elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a
szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő
olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha
az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve
határozta volna meg.
(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek
vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az
alábbiak közül bármely esetben:
a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a
szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának)
pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan
módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét;
b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges,
amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének
változása
ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel
beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való
felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és
bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az
ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke - azonban nem
haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő
gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem
összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére
alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
(5) A (2) bekezdésben és a (4) bekezdés b) és c) pontjában az eredeti szerződés értékeként az
aktuális, indexált szerződéses ellenszolgáltatást lehet figyelembe venni, ha a szerződés a (4)
bekezdés a) pontjának megfelelően az ellenszolgáltatás indexálására vonatkozó rendelkezést
tartalmaz.
Építési és szolgáltatási koncesszió esetében, ha a szerződés nem tartalmaz indexálási rendelkezést,
az aktualizált értéket a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos inflációs érték
figyelembevételével lehet kiszámolni.
(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.
(7) A (4) bekezdés a) pontja szerinti eset kivételével az ajánlatkérő köteles a szerződés
módosításáról a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti tartalommal hirdetményt
közzétenni.
(8) A szerződés az e §-ban foglalt eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként
módosítható. Amennyiben a szerződés módosítására közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével
kerül sor, a módosítás a 137. § (1) bekezdés a) pontja alapján semmis.
Előzőekre tekintettel megállapítható, hogy a szerződés módosításának feltételei a Kbt. 141. § (2)
bekezdés b.) pontja, a (4) bekezdés c.) pontja és (6) bekezdése szerint is fennáll.
A szerződésmódosításnak jogszabályi akadálya nincs.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 36.410.911 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 37.854.270 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
A Zalaegerszegi Kaffka Margit Tagkollégium energetikai korszerűsítése
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország, Zalaegerszeg
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Az építmény általános bemutatása
Az épületegyüttes Zalaegerszeg Landorhegy városrészében a Gasparich Márk utca és a Puskás Tivadar
utca kereszteződésében helyezkedik el. A Gasparich utca felől főzőkonyhát és éttermet magába foglaló
földszintes, míg a Puskás Tivadar utca felől a kollégiumot magába foglaló 4 szintes épületszárnyat tartalmaz.
Az északi épületszárny részben, míg a kollégiumi déli épületszárny teljes egészében alápincézett. Az

épületegyüttes az 1960-as évek elején épült, a környező szakiskolákkal azonos korú és stílusú igényesen
tervezett egyedi, modern épület.
2. Műszaki adatok
- az épület beépített bruttó alapterülete: 1281,40 m2,
- az épület hasznos belső alapterülete: 3270 m2,
- szintek száma: (pince, földszint 3 emelet) 5,
- az épület hossza: 70 m,
- az épület szélessége: kollégium 14,96 m,
konyha-étterem 16,30 m,
- magassági adatok:
épület körüli járda: -0,70<M<1,40 m,
földszinti padlóvonal: ± 0,00 m,
gerincmagasság: konyha féltető 7,38 m,
homlokzat magasság: kollégium 12,50 m
3. Az épületszerkezet ismertetése
- alapozás: beton sávalap,
- teherhordó szerkezet: 38 cm vastag kisméretű téglafal
- födém: monolit vasbeton födém
- kitöltő fal: 25 cm vastag kisméretű tégla + klinkerburkolat
- zárófödém: monolit vasbeton födém
- tetőszerkezet: monolit vasbeton födém (a ferde tető is)
- homlokzati felületképzés: kőporos vakolat, klinker tégla lábazat és parapet mezők
- nyílászárók:
földszinti bejáratok: 2 új ajtó műanyag, lépcsőház ajtó fa szerkezetű, a konyhaajtók acélból vannak
földszinti ablakok: kapcsolt gerébtokos fa ablak
lépcsőház: acél-alumínium, egyrétegű üvegezéssel
emeleti szintek: ÉK-i oldal műanyag, DNY-i oldal kapcsolt gerébtokos fa ablak
4. Műszaki leírás a korszerűsítéssel érintett anyagokra, szerkezetekre
Az energetikai korszerűsítésének alapelvei:
Az épület energetikai korszerűsítésének főbb elemeit az előzményekben említett audit határozta meg. A
rekonstrukció során utólagos hőszigetelést kaptak a külső térelválasztó falak és a tetőfödémek. A homlokzati
nyílászárók cseréje tervezett a korábbi felújítások során cserélt szerkezetek - kollégiumi szobák északkeleti
ablakai, kollégiumi délnyugati főbejárati ajtó - kivételével. Az energetikai korszerűsítés részeként megújuló
energiaforrás, 30kW teljesítményű napelem kerül elhelyezésre az épület tetőzetén.
Bontási és építési munkák:
Kollégium épülete:
- pince mennyezetének hőszigetelése
A kollégiumi pinceszintje fűtetlen és hőszigeteltetlen tér, ezért a pince feletti födém alsó felületén utólagos
hőszigetelést kell elkészíteni. A hőszigetelés anyaga 12 cm vastagságú ásványgyapot lemez λ= 0,039 W/
mK (Rockwool Ceilingrock vagy azzal egyenértékű) ragasztott és mechanikai rögzítéssel és alsó felületén
üvegszál erősítésű vakolat kialakításával.
- nyílászáró csere
A kollégium északkeleti homlokzatán korábban cserélt ablakok újabb cseréje nem tervezett. A kapcsolt
gerébtokos régi ablakok elbontásra kerülnek és az új műanyag nyílászárók a kávafalazatok mögé kerülnek
elhelyezésre a korábban beépített ablakoknál alkalmazottak szerint. Az új ablakok 3 rétegű üvegezéssel
rendelkező műanyag szerkezetek. A nyílászárókkal szemben támasztott hőszigetelési követelmények:
átlagos U=1,15 W/m2K
3 rétegű hőszigetelő üvegezés. U=0,6 W/m2K
tok U=1,2 W/m2K
A kollégiumi szobák háromosztatú ablakai helyett kétosztatú, tokosztóval szétválasztott ablakszerkezet
tervezett melynek kisebbik szárnya - bukó-nyíló szerkezet - alkalmas a helyiségek rendszeres
szellőztetésére. A nagyobbik szárny nyitása tisztítás esetén szükséges, a szobában lakó gyerekek elől
zárható.
A kollégium középfolyosójának végén található ablakok eltérő szinteken mindkét végükön kapcsolódnak
külső tetőhöz. A jelenlegi 15 cm-es parapet növelése tervezett itt a parapet befalazásával a terven
feltüntetettek szerint.
- utcai és udvari bejáratok
A kollégium délnyugati főbejárata melletti üvegszerkezeteket cseréje szükséges, a jelenlegi helyére új
hőszigetelő üvegezésű ablakszerkezeteket kell beépíteni. Az udvari és utcai már cserélt bejárati ajtók
változatlanul maradnak.

- homlokzati hőszigetelés és felületképzés
Az épület pinceszint feletti homlokzatai 16 cm vastag EPS l < 0,039 W/mK (expandált polisztirol, AT-H80,
vagy azzal egyenértékű) hőszigetelést kap. Az ablakok falazott kávaszerkezeténél 3 cm vastag befordulós
spalettát kell készíteni a hőszigetelésből. A homlokzati tűzterjedés megakadályozása érdekében 25 cm
széles tűzvédelmi sávokat kell beépíteni az első, második és harmadik szinten, nem éghető ásványgyapot
lemezből (Rockwool Front rock, vagy azzal egyenértékű).
A kollégium épületén a függőleges ablaksávok parapetmezői eltérő színezést kapnak. A színhatár képzés
és a vékonyabb falazat miatt ez a sáv 2 cm-rel süllyesztett az általános homlokzati síkhoz képest. A parapet
jelenleg falfülkeként van kialakítva kb. 8 cm-rel vékonyabb mint a fal többi része. Ide összesen 22 cm vtg
hőszigetelés kerül
22 cm (6+16) EPS λ= 0,039 W/mK
A homlokzati hőszigetelés felső zárását fémlemezzel kell kialakítani. A függőeresz-csatornával kialakított
tető párkánylemez nélkül épült, így a tervezett hőszigetelés a függőeresz-csatorna alá érkezik, amely
csatornát a hőszigetelés és annak felső lezárása során el kell bontani, majd vissza kell építeni.
A homlokzat hőszigetelése során az ereszcsatorna ejtővezetékeit el kell bontani és a hőszigetelést követően
új rögzítő elemek beépítésével vissza kell építeni. A biztonsági berendezések és külső világító testeket a
megváltozott homlokzati síkra át kell szerelni.
A homlokzati felületképzésnek üvegszál erősítésű ragasztótapasz és vékony vakolat készül.
- tető hőszigetelése
A kollégium épületének vízszigetelése megfelelő állapotú így annak megtartásával fordított rendszerű
hőszigetelés elhelyezése szükséges. A tetőfelület utólagos hőszigetelése 22 cm vastag XPS l < 0,038 W/mK
(extrudált polisztirol, Austrotherm XPS TOP30, vagy azzal egyenértékű).
Az utólagos fordított rendszerű hőszigetelés eresz felöli szegélyezését előre gyártott beton elemek
elhelyezésével kell kialakítani. A hőszigetelésre geotextília és leterhelő kavicsterítés kerül.
A hőszigetelés elhelyezése előtt a villámhárítót el kell bontani, majd a hőszigetelési munkákat követően
vissza kell építeni új rögzítő elemek elhelyezésével.
- napelemek elhelyezése
A kollégium tetőfödémére napelemek kerülnek elhelyezésre. A napelemek tartószerkezete Fischer SolarWind acél szerkezet amelyek rögzítése előregyártott betonlapok alkalmazásával, leterheléssel történik.
- déli bejárat átépítése
Az épület déli lépcsőházi bejárata előtti előtető elbontásra kerül. Az utólag épült lépcsőház tetőfödéméről
a burkolatokat el kell bontani, a meglévő szaruzatra párazáró fóliát, ásványgyapot lemez hőszigetelést és
ritkított deszkázatra új korcolt fémlemez fedést kell kialakítani. A ritkított deszkázat alá ellenlécet kell tenni és
az így kialakult légréteget ki kell szellőztetni, a héjazat anyaga PREFA alumínium lemez.
Konyha és étterem épülete:
- étterem tetőszigetelésének kialakítása
Az étterem feletti ferde vasbeton födémen található azbeszt tartalmú hullámpala fedést és a födém
szerkezeten lévő feltöltést és segédszerkezetet el kell bontani.
A vasbeton födémre párazáró fóliát, kétirányú fa szelemenrendszert és közte 25 cm vastag ásványgyapot
lemez hőszigetelést kell elhelyezni. A szelemenezésre ritkított deszkázat és korcolt fémlemezfedés készül
PREFA alumínium lemez alkalmazásával.
- konyha tetőszigetelésének kialakítása
Az konyha meglévő bitumenes szigetelését valamint a szigetelés alatti lejtést adó réteget és szerkezeten
található salakfeltöltést el kell távolítani. A szerkezetig visszabontott födémre min. 25 cm vastagságú
lejtésképzéssel kialakított polisztirol hőszigetelés és arra PVC vízszigetelés kialakítása tervezett. A
vízszigetelésre kavicsleterhelés készül, amelynek eresz felöli megfogásához beton járólapokat kell
elhelyezni. A tető ereszképzését a szerkezet megbontását követően a feltárás eredményétől függően
későbbiekben lehet meghatározni. A meglévő ereszcsatorna rossz állapotú, azt el kell bontani és helyette új
ereszcsatornát kell kiépíteni.
- lábazati falszakasz hőszigetelése
A konyhát és éttermet magába foglaló épületrész lábazati és pince falain el kell bontani a meglévő
téglaburkolatot, a bontást követően egyenletes vakolt felületet kell kialakítani a vakolat javításával. A lábazati
falra 14 cm vastag formahabosított polisztirol lábazati hőszigetelő anyagot kell elhelyezni (Austrotherm
EXPERT DRÉN, vagy azzal egyenértékű) úgy, hogy a hőszigetelés és a lábazati fal közötti drén felületen
keresztül a lábazat páratartalma eltávozhasson. A hőszigetelést mechanikai rögzítéssel kell felhelyezni
és a drén és fal közötti rés kiszellőzését a homlokzati és lábazati hőszigetelés között kell biztosítani.
Felületképzésként lábazati vakolatot kell alkalmazni.
- földszinti falak hőszigetelése
A falak a kollégium épületével azonosan 16 cm vastag polisztirol hőszigetelést kapnak vékony vakolat felületi
kéreg kialakításával.

- étterem nyílászáróinak átépítése
Az étterem új homlokzati nyílászárói a nagy üvegfelület acél tartóoszlopai elé annak külső oldalán
kerülnek elhelyezésre, anyaguk, szerkezetük és hőtechnikai követelményük a kollégiumi nyílászárókkal
megegyezőek. Az étterem északi bejárata utólag befalazott falfelületbe kerül csökkentve a nyílásfelületet és
a bejáratot leválasztva ezzel az éttermi üvegfelülettől.
Az étterem déli felső ablakai befalazásra kerülnek.
- konyha nyílászáróinak átépítése
A konyha nyílászárói a korábbiakban már leírt hőszigetelő képességű műanyag szerkezetek. A déli ablakok
közül befalazásra tervezett néhány ablaknyílás amelynek alaprajzi elhelyezkedése zavaró, funkciója
felesleges.
- az étterem konzolos teraszának átépítése
Az étterem északi oldalán található konzolos terasz felújítása nem tartozik a pályázati munkák által
támogatott építések közé, ugyanakkor az épület homlokzati megújítása során elengedhetetlen e szerkezeti
részek rendbetétele. El kell bontani a meglévő terasz helyszíni műkőburkolatát a vasbeton tartószerkezetig.
A vasbeton szerkezet károsodásait betonfészkek kialakulását javítani kell. A vasbeton szerkezetre a
lejtésadó kiegyenlítő réteget, majd ezt követően a terasz vízszintes felületére és a lábazati falakra is
felhajtott bitumenes szigetelést kell elhelyezni, szélén cseppentő szegély kialakításával. A szigetelésnek
előregyártott beton térkőburkolat készül kőzúzalékba fektetve, amelynek peremét ugyancsak előregyártott
térkő szegélyelemmel kell lezárni. A terasz acél korlátszerkezetének felületkezelését el kell végezni.
Ajánlatkérő a kivitelezés során felmerülő részletkérdések és részletmegoldások egyeztetésére helyszíni
koordinációs lehetőséget illetve tervezői művezetést biztosít.
Felvonulási terület, megközelíthetőség: az épület minden oldalról jó megközelíthető. Felvonulási terület a
telken belül kialakítható.
A felújítás ideje alatt a létesítmény üzemel. A nyílászárók cseréje az emeleti szinteken (lakószint) előre
egyeztetett ütemben készülhet, Ajánlatkérő ennek megfelelően üríti ki a szobákat (várhatóan 6 ütemben).
A létesítmény egy zárt üzem, ennek megfelelően a kivitelezés során az iskola területére vonatkozó
rezsimszabályokat be kell tartani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/09/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 5.2.10. Költségvetési szervek pályázatos
épületenergetikai fejlesztései
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
12132 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Zalaegerszegi Kaffka Margit Tagkollégium energetikai
korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/09/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SZABAU INVEST Építőipari és Ingatlanforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Sütő utca 4. 2. em. 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99728938
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45321000-3
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország, Zalaegerszeg
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Az építmény általános bemutatása
Az épületegyüttes Zalaegerszeg Landorhegy városrészében a Gasparich Márk utca és a Puskás Tivadar
utca kereszteződésében helyezkedik el. A Gasparich utca felől főzőkonyhát és éttermet magába foglaló
földszintes, míg a Puskás Tivadar utca felől a kollégiumot magába foglaló 4 szintes épületszárnyat tartalmaz.
Az északi épületszárny részben, míg a kollégiumi déli épületszárny teljes egészében alápincézett. Az
épületegyüttes az 1960-as évek elején épült, a környező szakiskolákkal azonos korú és stílusú igényesen
tervezett egyedi, modern épület.
2. Műszaki adatok
- az épület beépített bruttó alapterülete: 1281,40 m2,
- az épület hasznos belső alapterülete: 3270 m2,
- szintek száma: (pince, földszint 3 emelet) 5,
- az épület hossza: 70 m,
- az épület szélessége: kollégium 14,96 m,
konyha-étterem 16,30 m,
- magassági adatok:
épület körüli járda: -0,70<M<1,40 m,
földszinti padlóvonal: ± 0,00 m,
gerincmagasság: konyha féltető 7,38 m,
homlokzat magasság: kollégium 12,50 m
3. Az épületszerkezet ismertetése
- alapozás: beton sávalap,
- teherhordó szerkezet: 38 cm vastag kisméretű téglafal
- födém: monolit vasbeton födém
- kitöltő fal: 25 cm vastag kisméretű tégla + klinkerburkolat
- zárófödém: monolit vasbeton födém
- tetőszerkezet: monolit vasbeton födém (a ferde tető is)
- homlokzati felületképzés: kőporos vakolat, klinker tégla lábazat és parapet mezők
- nyílászárók:
földszinti bejáratok: 2 új ajtó műanyag, lépcsőház ajtó fa szerkezetű, a konyhaajtók acélból vannak
földszinti ablakok: kapcsolt gerébtokos fa ablak
lépcsőház: acél-alumínium, egyrétegű üvegezéssel
emeleti szintek: ÉK-i oldal műanyag, DNY-i oldal kapcsolt gerébtokos fa ablak
4. Műszaki leírás a korszerűsítéssel érintett anyagokra, szerkezetekre
Az energetikai korszerűsítésének alapelvei:

Az épület energetikai korszerűsítésének főbb elemeit az előzményekben említett audit határozta meg. A
rekonstrukció során utólagos hőszigetelést kaptak a külső térelválasztó falak és a tetőfödémek. A homlokzati
nyílászárók cseréje tervezett a korábbi felújítások során cserélt szerkezetek - kollégiumi szobák északkeleti
ablakai, kollégiumi délnyugati főbejárati ajtó - kivételével. Az energetikai korszerűsítés részeként megújuló
energiaforrás, 30kW teljesítményű napelem kerül elhelyezésre az épület tetőzetén.
Bontási és építési munkák:
Kollégium épülete:
- pince mennyezetének hőszigetelése
A kollégiumi pinceszintje fűtetlen és hőszigeteltetlen tér, ezért a pince feletti födém alsó felületén utólagos
hőszigetelést kell elkészíteni. A hőszigetelés anyaga 12 cm vastagságú ásványgyapot lemez λ= 0,039 W/
mK (Rockwool Ceilingrock vagy azzal egyenértékű) ragasztott és mechanikai rögzítéssel és alsó felületén
üvegszál erősítésű vakolat kialakításával.
- nyílászáró csere
A kollégium északkeleti homlokzatán korábban cserélt ablakok újabb cseréje nem tervezett. A kapcsolt
gerébtokos régi ablakok elbontásra kerülnek és az új műanyag nyílászárók a kávafalazatok mögé kerülnek
elhelyezésre a korábban beépített ablakoknál alkalmazottak szerint. Az új ablakok 3 rétegű üvegezéssel
rendelkező műanyag szerkezetek. A nyílászárókkal szemben támasztott hőszigetelési követelmények:
átlagos U=1,15 W/m2K
3 rétegű hőszigetelő üvegezés. U=0,6 W/m2K
tok U=1,2 W/m2K
A kollégiumi szobák háromosztatú ablakai helyett kétosztatú, tokosztóval szétválasztott ablakszerkezet
tervezett melynek kisebbik szárnya - bukó-nyíló szerkezet - alkalmas a helyiségek rendszeres
szellőztetésére. A nagyobbik szárny nyitása tisztítás esetén szükséges, a szobában lakó gyerekek elől
zárható.
A kollégium középfolyosójának végén található ablakok eltérő szinteken mindkét végükön kapcsolódnak
külső tetőhöz. A jelenlegi 15 cm-es parapet növelése tervezett itt a parapet befalazásával a terven
feltüntetettek szerint.
- utcai és udvari bejáratok
A kollégium délnyugati főbejárata melletti üvegszerkezeteket cseréje szükséges, a jelenlegi helyére új
hőszigetelő üvegezésű ablakszerkezeteket kell beépíteni. Az udvari és utcai már cserélt bejárati ajtók
változatlanul maradnak.
- homlokzati hőszigetelés és felületképzés
Az épület pinceszint feletti homlokzatai 16 cm vastag EPS l < 0,039 W/mK (expandált polisztirol, AT-H80,
vagy azzal egyenértékű) hőszigetelést kap. Az ablakok falazott kávaszerkezeténél 3 cm vastag befordulós
spalettát kell készíteni a hőszigetelésből. A homlokzati tűzterjedés megakadályozása érdekében 25 cm
széles tűzvédelmi sávokat kell beépíteni az első, második és harmadik szinten, nem éghető ásványgyapot
lemezből (Rockwool Front rock, vagy azzal egyenértékű).
A kollégium épületén a függőleges ablaksávok parapetmezői eltérő színezést kapnak. A színhatár képzés
és a vékonyabb falazat miatt ez a sáv 2 cm-rel süllyesztett az általános homlokzati síkhoz képest. A parapet
jelenleg falfülkeként van kialakítva kb. 8 cm-rel vékonyabb mint a fal többi része. Ide összesen 22 cm vtg
hőszigetelés kerül
22 cm (6+16) EPS λ= 0,039 W/mK
A homlokzati hőszigetelés felső zárását fémlemezzel kell kialakítani. A függőeresz-csatornával kialakított
tető párkánylemez nélkül épült, így a tervezett hőszigetelés a függőeresz-csatorna alá érkezik, amely
csatornát a hőszigetelés és annak felső lezárása során el kell bontani, majd vissza kell építeni.
A homlokzat hőszigetelése során az ereszcsatorna ejtővezetékeit el kell bontani és a hőszigetelést követően
új rögzítő elemek beépítésével vissza kell építeni. A biztonsági berendezések és külső világító testeket a
megváltozott homlokzati síkra át kell szerelni.
A homlokzati felületképzésnek üvegszál erősítésű ragasztótapasz és vékony vakolat készül.
- tető hőszigetelése
A kollégium épületének vízszigetelése megfelelő állapotú így annak megtartásával fordított rendszerű
hőszigetelés elhelyezése szükséges. A tetőfelület utólagos hőszigetelése 22 cm vastag XPS l < 0,038 W/mK
(extrudált polisztirol, Austrotherm XPS TOP30, vagy azzal egyenértékű).
Az utólagos fordított rendszerű hőszigetelés eresz felöli szegélyezését előre gyártott beton elemek
elhelyezésével kell kialakítani. A hőszigetelésre geotextília és leterhelő kavicsterítés kerül.
A hőszigetelés elhelyezése előtt a villámhárítót el kell bontani, majd a hőszigetelési munkákat követően
vissza kell építeni új rögzítő elemek elhelyezésével.
- napelemek elhelyezése
A kollégium tetőfödémére napelemek kerülnek elhelyezésre. A napelemek tartószerkezete Fischer SolarWind acél szerkezet amelyek rögzítése előregyártott betonlapok alkalmazásával, leterheléssel történik.

- déli bejárat átépítése
Az épület déli lépcsőházi bejárata előtti előtető elbontásra kerül. Az utólag épült lépcsőház tetőfödéméről
a burkolatokat el kell bontani, a meglévő szaruzatra párazáró fóliát, ásványgyapot lemez hőszigetelést és
ritkított deszkázatra új korcolt fémlemez fedést kell kialakítani. A ritkított deszkázat alá ellenlécet kell tenni és
az így kialakult légréteget ki kell szellőztetni, a héjazat anyaga PREFA alumínium lemez.
Konyha és étterem épülete:
- étterem tetőszigetelésének kialakítása
Az étterem feletti ferde vasbeton födémen található azbeszt tartalmú hullámpala fedést és a födém
szerkezeten lévő feltöltést és segédszerkezetet el kell bontani.
A vasbeton födémre párazáró fóliát, kétirányú fa szelemenrendszert és közte 25 cm vastag ásványgyapot
lemez hőszigetelést kell elhelyezni. A szelemenezésre ritkított deszkázat és korcolt fémlemezfedés készül
PREFA alumínium lemez alkalmazásával.
- konyha tetőszigetelésének kialakítása
Az konyha meglévő bitumenes szigetelését valamint a szigetelés alatti lejtést adó réteget és szerkezeten
található salakfeltöltést el kell távolítani. A szerkezetig visszabontott födémre min. 25 cm vastagságú
lejtésképzéssel kialakított polisztirol hőszigetelés és arra PVC vízszigetelés kialakítása tervezett. A
vízszigetelésre kavicsleterhelés készül, amelynek eresz felöli megfogásához beton járólapokat kell
elhelyezni. A tető ereszképzését a szerkezet megbontását követően a feltárás eredményétől függően
későbbiekben lehet meghatározni. A meglévő ereszcsatorna rossz állapotú, azt el kell bontani és helyette új
ereszcsatornát kell kiépíteni.
- lábazati falszakasz hőszigetelése
A konyhát és éttermet magába foglaló épületrész lábazati és pince falain el kell bontani a meglévő
téglaburkolatot, a bontást követően egyenletes vakolt felületet kell kialakítani a vakolat javításával. A lábazati
falra 14 cm vastag formahabosított polisztirol lábazati hőszigetelő anyagot kell elhelyezni (Austrotherm
EXPERT DRÉN, vagy azzal egyenértékű) úgy, hogy a hőszigetelés és a lábazati fal közötti drén felületen
keresztül a lábazat páratartalma eltávozhasson. A hőszigetelést mechanikai rögzítéssel kell felhelyezni
és a drén és fal közötti rés kiszellőzését a homlokzati és lábazati hőszigetelés között kell biztosítani.
Felületképzésként lábazati vakolatot kell alkalmazni.
- földszinti falak hőszigetelése
A falak a kollégium épületével azonosan 16 cm vastag polisztirol hőszigetelést kapnak vékony vakolat felületi
kéreg kialakításával.
- étterem nyílászáróinak átépítése
Az étterem új homlokzati nyílászárói a nagy üvegfelület acél tartóoszlopai elé annak külső oldalán
kerülnek elhelyezésre, anyaguk, szerkezetük és hőtechnikai követelményük a kollégiumi nyílászárókkal
megegyezőek. Az étterem északi bejárata utólag befalazott falfelületbe kerül csökkentve a nyílásfelületet és
a bejáratot leválasztva ezzel az éttermi üvegfelülettől.
Az étterem déli felső ablakai befalazásra kerülnek.
- konyha nyílászáróinak átépítése
A konyha nyílászárói a korábbiakban már leírt hőszigetelő képességű műanyag szerkezetek. A déli ablakok
közül befalazásra tervezett néhány ablaknyílás amelynek alaprajzi elhelyezkedése zavaró, funkciója
felesleges.
- az étterem konzolos teraszának átépítése
Az étterem északi oldalán található konzolos terasz felújítása nem tartozik a pályázati munkák által
támogatott építések közé, ugyanakkor az épület homlokzati megújítása során elengedhetetlen e szerkezeti
részek rendbetétele. El kell bontani a meglévő terasz helyszíni műkőburkolatát a vasbeton tartószerkezetig.
A vasbeton szerkezet károsodásait betonfészkek kialakulását javítani kell. A vasbeton szerkezetre a
lejtésadó kiegyenlítő réteget, majd ezt követően a terasz vízszintes felületére és a lábazati falakra is
felhajtott bitumenes szigetelést kell elhelyezni, szélén cseppentő szegély kialakításával. A szigetelésnek
előregyártott beton térkőburkolat készül kőzúzalékba fektetve, amelynek peremét ugyancsak előregyártott
térkő szegélyelemmel kell lezárni. A terasz acél korlátszerkezetének felületkezelését el kell végezni.
Ajánlatkérő a kivitelezés során felmerülő részletkérdések és részletmegoldások egyeztetésére helyszíni
koordinációs lehetőséget illetve tervezői művezetést biztosít.
Felvonulási terület, megközelíthetőség: az épület minden oldalról jó megközelíthető. Felvonulási terület a
telken belül kialakítható.
A felújítás ideje alatt a létesítmény üzemel. A nyílászárók cseréje az emeleti szinteken (lakószint) előre
egyeztetett ütemben készülhet, Ajánlatkérő ennek megfelelően üríti ki a szobákat (várhatóan 6 ütemben).
A létesítmény egy zárt üzem, ennek megfelelően a kivitelezés során az iskola területére vonatkozó
rezsimszabályokat be kell tartani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/09/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99728938
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SZABAU INVEST Építőipari és Ingatlanforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sütő utca 4. 2. em. 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: szabau@szabau.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/05/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A szerződés tárgya szerinti építési beruházás műszaki tartalma a jelen szerződés-módosítás
mellékletét képező módosított tervnek, energetikai tanúsítványnak, és módosított vállalkozói
költségvetésnek megfelelően módosul.
A Felek rögzítik, hogy a módosítás okán elmaradó és új műszaki tartalom eredményeként az
ellenszolgáltatás nem változik.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Az épület energetikai korszerűsítésének kivitelezése során
tisztázódott, hogy a pinceszint helyiségei fűtöttek, így a pinceszinti födém alsó hőszigetelése
szükségtelenné vált. A tervek korrekciója alapján változott a hőszigetelés nagysága és helye,
módosult a beruházás költségvetése.
A kiviteli tervek illetve a nyílászáró konszignációk elkészítése során változott a nyílászárók felülete
melynek indoka a nyíláshelyek méretének pontosítása, illetve a befalazott nyílásfelületek kisebb
mértékű változása. Ez utóbbi a kollégium konyha gazdasági helyiségeinél, valamint a kollégium
laló szárny középfolyosóinak végénél található ablakparapetek befalazása miatt vált szükségessé.
Ez utóbbi indoka az ablakok előtti radiátorok helyzete, mely szerelvények áthelyezése, cseréje a
beruházás során nem tervezett.
A nyílászáró beépítések utáni vakolatjavítás az erősen rongálódott helyeken szükség szerinti
vastagságú XPS hőszigetelés beépítésével történik.
Az épület kéménye nem került bontásra, mivel energetikai előny a bontásból nem származott volna,
így a korrekció során változott a vakolt felületek és a hőszigetelés mennyisége a költségvetésben.
A kollégium étterem épületrész homlokzati felületén lévő műkő burkolat felújítása, a műszaki állapota
miatt, nem volt lehetséges, ezért a ferde falfelületet fa fémlemez borítással kellett ellátni.

A kivitelezés során a kollégium konyhai lapostető felületi egyenetlenségének kiigazítására,
a tervezett rétegrend szakszerű kivitelezéséhez szükségessé vált kiegyenlítő esztrichréteg
elhelyezése a felületen, mely a költségvetésben új tételként jelentkezik.
A lapostetők tervezett rétegrendjének szegélyezése is módosításra került, az eredetileg tervezett
kiemelt útszegély helyett alumínium kavicsfogó léc és színes műanyag bevonatú horganyzott
acéllemez szegély került betervezésre.
A műszaki tartalom változása a beruházás egészét tekintve jelentéktelen, a változás az építési
beruházás jellegét, célját, és az eredményeit nem befolyásolja. A tervező a feltárt tényeknek
megfelelően módosította a tervet. A Vállalkozó a módosított műszaki leírásnak megfelelően
módosította a részletes költségvetését olyan módon, hogy a végösszeg nem változott.
A Felek a szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják.
A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján 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.
A műszaki tartalom változása a beruházás egészét tekintve jelentéktelen, a változás az építési
beruházás jellegét, célját, és az eredményeit nem befolyásolja. Ennek megfelelően 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
a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára, hiszen
az ellenszolgáltatás nem változik, és az elmaradó és új tételek eredményeként a módosítás
költségmegtakarítással sem jár.
A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez
képest nem terjeszti ki jelentős új elemre.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 99728938 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 99728938 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5045/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK05103
Postai cím: Nádor u. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kati Eszter
Telefon: +36 14281629
E-mail: kozbeszerzes.kozbeszerzes@mfb.hu
Fax: +36 14281732
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mfb.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adattárház és kapcsolódó elemző, riportáló, valamint adatbányász eszköz
bevezetéséhez projektmenedzsment szolgáltatás nyújtása, továbbá a projekt eredménytermékeinek
minőségbiztosítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79421000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Adattárház és kapcsolódó elemző, riportáló, valamint adatbányász eszköz bevezetéséhez
projektmenedzsment szolgáltatás nyújtása, továbbá a projekt eredménytermékeinek minőségbiztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79421000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1051 Budapest, Nádor u. 31.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az adattárház és kapcsolódó elemző, riportáló, valamint adatbányász eszköz bevezetéséhez
projektmenedzsment szolgáltatás nyújtása, továbbá a projekt eredménytermékeinek minőségbiztosítása.
A projektmenedzsment szolgáltatás nyújtása során elvárt tevékenységek:
-projekt előkészítés keretében közreműködés a bevezetéshez kapcsolódó szállító kiválasztásában
(beérkezett ajánlatok értékelése)
-projektvezető és kapcsolódó asszisztencia folyamatos biztosítása a projekt végrehajtása során
-projekt dokumentációs rendjének megfelelően a kapcsolódó dokumentumok elkészítése

-a projektszervezet működtetése, a kapcsolódó alprojektek és munkacsoportok koordinálása, a banki
érdekek folyamatos képviselete a projekt végrehajtása során
-kötelező rendszerességű státuszolások elvégzése, rendszeres beszámolás a projekt helyzetéről
-változás- és kockázatkezelési folyamatok menedzselése együttműködve a szállító oldali projektvezetéssel
-minőségbiztosító bevonása a meghatározott tevékenységeknél.
A minőségbiztosítás során elvárt tevékenységek:
-minőségbiztosító szakember és szakértők rendelkezésre bocsátása
-a projekt eredménytermékeinek (pl.: architektúra terv, implementációs terv, fizikai tervek, tesztelési tervek
és eredmények, fejlesztési módszertan, üzemeltetési utasítás stb.) minőségbiztosítása a projekt valamennyi
szakaszában
-a Szállító tervezési, fejlesztési és tesztelési módszertanának felülvizsgálata, folyamatainak folyamatos
nyomon követése
-Szállító verziókezelési és konfiguráció menedzsment koncepciójának felülvizsgálata, folyamatainak
folyamatos nyomon követése
-részvétel a megfelelő adatminőség hosszú távú biztosításához szükséges intézkedések kidolgozásában
-a tesztelés és a migráció (ősfeltöltés) felügyelete.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP, VEKOP
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
7452 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Adattárház és kapcsolódó elemző, riportáló, valamint
adatbányász eszköz bevezetéséhez projektmenedzsment szolgáltatás nyújtása, továbbá a projekt
eredménytermékeinek minőségbiztosítása.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/06/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Clarity Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet Királyné útja 29/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail: gogh.barnabas@clarity.hu
Telefon: +36 14223030
Internetcím(ek): (URL) www.clarity.hu
Fax: +36 14223032
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 35000000
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

79421000-1
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1051 Budapest, Nádor u. 31.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az adattárház és kapcsolódó elemző, riportáló, valamint adatbányász eszköz bevezetéséhez
projektmenedzsment szolgáltatás nyújtása, továbbá a projekt eredménytermékeinek minőségbiztosítása.
A projektmenedzsment szolgáltatás nyújtása során elvárt tevékenységek:
-projekt előkészítés keretében közreműködés a bevezetéshez kapcsolódó szállító kiválasztásában
(beérkezett ajánlatok értékelése)
-projektvezető és kapcsolódó asszisztencia folyamatos biztosítása a projekt végrehajtása során
-projekt dokumentációs rendjének megfelelően a kapcsolódó dokumentumok elkészítése
-a projektszervezet működtetése, a kapcsolódó alprojektek és munkacsoportok koordinálása, a banki
érdekek folyamatos képviselete a projekt végrehajtása során
-kötelező rendszerességű státuszolások elvégzése, rendszeres beszámolás a projekt helyzetéről
-változás- és kockázatkezelési folyamatok menedzselése együttműködve a szállító oldali projektvezetéssel
-minőségbiztosító bevonása a meghatározott tevékenységeknél.
A minőségbiztosítás során elvárt tevékenységek:
-minőségbiztosító szakember és szakértők rendelkezésre bocsátása
-a projekt eredménytermékeinek (pl.: architektúra terv, implementációs terv, fizikai tervek, tesztelési tervek
és eredmények, fejlesztési módszertan, üzemeltetési utasítás stb.) minőségbiztosítása a projekt valamennyi
szakaszában
-a Szállító tervezési, fejlesztési és tesztelési módszertanának felülvizsgálata, folyamatainak folyamatos
nyomon követése
-Szállító verziókezelési és konfiguráció menedzsment koncepciójának felülvizsgálata, folyamatainak
folyamatos nyomon követése
-részvétel a megfelelő adatminőség hosszú távú biztosításához szükséges intézkedések kidolgozásában
-a tesztelés és a migráció (ősfeltöltés) felügyelete.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 19,5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39900000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Clarity Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet Királyné útja 29/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail: gogh.barnabas@clarity.hu
Telefon: +36 14223030

Internetcím(ek): (URL) www.clarity.hu
Fax: +36 14223032
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/03/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Megbízott a közbeszerzési szerződés keretében az MFB Zrt. „Adattárház és kapcsolódó elemző,
riportáló eszköz, valamint ezek bevezetéséhez szükséges szolgáltatások beszerzése vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú projektjéhez (a továbbiakban Implementációs Projekt) kapcsolódóan
nyújt projektmenedzsment és minőségbiztosítási szolgáltatást.
1.sz.módosítás:2017.10.25.
Az Implementációs Projekt hatókörének - változáskezelési eljárás keretében történt - bővülése miatt
az Implementációs Projekt teljesítési mérföldkövei átütemezésre kerültek.azt eredményezi, hogy a
megbízási szerződés 5.2 pontjában meghatározott projektmenedzsment feladatokat Megbízónak az
Implementációs Projekt módosított teljesítési mérföldköveihez igazodóan előzetesen tervezettnél 9
héttel hosszabb időszakban kell ellátnia, ami többletmunkát jelent a szerződés eredeti tartalmához
képest. Az Implementációs Projekt hatókörének és ütemezésének változásával a megbízási
szerződés keretében ellátandó minőségbiztosítási feladatoknak csak az ütemezése változik, ott a
változás többlet feladatot nem jelent Megbízott számára. A szerződésmódosítás költség vonzata:
2.205.000,- Ft + ÁFA, ami az eredeti szerződés ellenértékének 6.3%-a.
2.sz.módosítás:2018.03.20.
Az Implementációs Projekt 4. mérföldköve teljesítésének csúszása miatt az Implementációs
Projekt további teljesítési mérföldkövei átütemezésre kerültek. Ez azt eredményezi, hogy a
szerződés 5.2 pontjában meghatározott projektmenedzsment feladatokat Megbízónak - az 1. számú
szerződésmódosítást is figyelembe véve - a tervezettnél további 11 héttel hosszabb időszakban
kell ellátnia, ami többletmunkát jelent a szerződés eredeti tartalmához képest. Az Implementációs
Projekt hatókörének és ütemezésének változásával a minőségbiztosítási feladatrendszernek
csak az ütemezése változik, ott a változás többlet feladatot nem jelent Megbízó számára.A
szerződésmódosítás költség vonzata: 2.695.000,- Ft + ÁFA, ami az eredeti szerződés ellenértékének
7.7 %-a. Az 1. számú módosítás költségvonzata az eredi szerződés ellenértékének 6.3%-a volt, így
az 1. és 2. számú módosítás összesen 14% növekedést jelent az eredeti szerződés ellenértékéhez
viszonyítva.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre
nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítást az Implementációs Projekt 4.
mérföldkövének csúszása teszi szükségessé, amely Megbízó számára az ajánlattételi felhívás
kiküldésének időpontjában (2016. február 29.) nem volt előre látható. A Megbízott által a plusz 11
hetes időszakban nyújtandó projektmenedzsment szolgáltatás és annak keretében elvégzendő
feladatok megegyeznek az eredeti szerződés szerinti feladatrendszerrel, így a szerződés általános
jellege nem változik meg. Az ellenérték növekedése a teljes szerződés eredeti értékének 7.7%-a.
A fentiek alapján a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti
feltételeknek.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás

lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 37205000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 39900000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

NIF Zrt. (3052/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A NIF Zrt. Váci út 45. sz. alatti bérelt irodáinak napi, negyedéves takarítása és féléves
nagytakarítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90919200-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
A NIF Zrt. Váci út 45. sz. alatti bérelt irodáinak napi, negyedéves takarítása és féléves nagytakarítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90910000-9

További tárgyak:

90911200-8

90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: NIF Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. „Átrium Park Irodaház”
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45.
szám alatti irodaépület „A, B épület” 2., 3., 4. valamint a ”B” épület 8. emeleti, „D” épület 3-4. emeleti
bérlemény napi takarítása, negyedéves takarítása és féléves nagytakarítása, a kézmosó folyadék, a
kéztörlő, egészségügyi papír és szemeteszsák beszerzése, a takarítási feladatok részeként
kihelyezésre, pótlásra kerülő anyagok beszerzése, valamint 1 fő napközbeni ügyeletes takarító
biztosítása.A takarítandó terület nagysága: 6706 m2, ablaktisztítás: 976 m2
A negyedéves takarításokat első alkalommal a szerződés hatálybelépése után 30 napon belül kell

elvégezni a futamidő alatt összesen hat alkalommal.
A féléves takarításokat a futamidő alatt három alkalommal kell elvégezni. Az első féléves takarítást
a szerződés hatálybalépését követő három hónapon belül kell elvégezni.
A kézmosó folyadék, a kéztörlő, egészségügyi papír, higiéniai zacskó és szemeteszsák beszerzése is
nyertes Ajánlattevő feladata.
Kézmosó folyadék, a kéztörlő, egészségügyi papír, higiéniai zacskó és a szemeteszsák áltagos
becsült mennyisége havonta:
Kéztörlő: 380 csomag (1 csomag 250 lap, kétrétegű, ragasztott, dombor mintás, 23 cm széles, 25 cm
hosszú lapokból álló vagy azzal egyenértékű kéztörlő));
Egészségügyi papír: 265 tekercs (2 rétegű 19 cm átmérőjű tekercs);
Kézmosó folyadék: 18 db 0,5 literes extra minőségű habszappan és 4 db 0,5 literes folyékony
szappan.
Higiéniai zacskó: 700 db
Szemeteszsák: 8.500 db 10 literes zsák.
A feladat részletes meghatározását az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
187 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4700000538 Rész száma: Elnevezés: takarítási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UNIRENT HUNGÁRIA Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Simonffy u. 17-19.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 41988000
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

90910000-9
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

90911200-8

További tárgyak:
90919200-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: NIF Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. „Átrium Park Irodaház”
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45.
szám alatti irodaépület „A, B épület” 2., 3., 4. valamint a ”B” épület 8. emeleti, „D” épület 3-4. emeleti
bérlemény napi takarítása, negyedéves takarítása és féléves nagytakarítása, a kézmosó folyadék, a
kéztörlő, egészségügyi papír és szemeteszsák beszerzése, a takarítási feladatok részeként
kihelyezésre, pótlásra kerülő anyagok beszerzése, valamint 1 fő napközbeni ügyeletes takarító
biztosítása.A takarítandó terület nagysága: 6706 m2, ablaktisztítás: 976 m2
A negyedéves takarításokat első alkalommal a szerződés hatálybelépése után 30 napon belül kell
elvégezni a futamidő alatt összesen hat alkalommal.
A féléves takarításokat a futamidő alatt három alkalommal kell elvégezni. Az első féléves takarítást
a szerződés hatálybalépését követő három hónapon belül kell elvégezni.
A kézmosó folyadék, a kéztörlő, egészségügyi papír, higiéniai zacskó és szemeteszsák beszerzése is
nyertes Ajánlattevő feladata.
Kézmosó folyadék, a kéztörlő, egészségügyi papír, higiéniai zacskó és a szemeteszsák áltagos
becsült mennyisége havonta:
Kéztörlő: 380 csomag (1 csomag 250 lap, kétrétegű, ragasztott, dombor mintás, 23 cm széles, 25 cm
hosszú lapokból álló vagy azzal egyenértékű kéztörlő));
Egészségügyi papír: 265 tekercs (2 rétegű 19 cm átmérőjű tekercs);
Kézmosó folyadék: 18 db 0,5 literes extra minőségű habszappan és 4 db 0,5 literes folyékony
szappan.
Higiéniai zacskó: 700 db
Szemeteszsák: 8.500 db 10 literes zsák.
A feladat részletes meghatározását az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 44461497
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UNIRENT HUNGÁRIA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Simonffy u. 17-19.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/01/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződés 1.1 pontja - amely a szerződés
tárgyát rögzíti - az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. szám alatti irodaépület „C2H2”
épület bérleményben 1053 m2 irodaterület és 154 m2 ablakfelület 2018. január 1. napjától 2018.
szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamú takarítása a szerződés 1.1. pont első
bekezdésében meghatározottak alapján.”
2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződés 2.1. pontja - amely a szerződés
díját rögzíti - az alábbiak szerint módosul:
„2.1. Jelen szerződés egyösszegű havi vállalkozói átalánydíja 2018. január 1. napjától 2018.
szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra:
Áfa nélkül: 2.024.333,- Ft.
Jelen szerződés egyösszegű havi vállalkozói átalánydíja 2018. október 1. napjától:
Áfa nélkül: 1.749.500,- Ft.
Az Áfa (Általános forgalmi adó) megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik.”
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat: Kbt. 141. § (2)-(3) szerinti módosítás,
„A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. szám alatti irodaépület „C2H2”
épület bérleményben 1053 m2 irodaterület és 154 m2 ablakfelület 2018. január 1. napjától 2018.
szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamú takarítása a szerződés 1.1. pont első
bekezdésében meghatározottak alapján.”
2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződés 2.1. pontja - amely a szerződés
díját rögzíti - az alábbiak szerint módosul:
„2.1. Jelen szerződés egyösszegű havi vállalkozói átalánydíja 2018. január 1. napjától 2018.
szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra:
Áfa nélkül: 2.024.333,- Ft.
Jelen szerződés egyösszegű havi vállalkozói átalánydíja 2018. október 1. napjától:
Áfa nélkül: 1.749.500,- Ft.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 41988000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 44461497 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Piarista Rend Magyar Tartománya (5168/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Piarista Rend Magyar Tartománya
Nemzeti azonosítószám: AK18245
Postai cím: Piarista köz 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Király Gellért
Telefon: +36 14864454
E-mail: kiraly.gellert@piarista.hu
Fax: +36 14864455
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.piarista.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.piarista.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kivitelezési szerződés alapján a kecskeméti Piarista Kollégium felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Kivitelezési szerződés alapján a kecskeméti Piarista Kollégium felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Jókai utca 1. (hrsz.: 4050; műemléki
törzsszám: 495)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
ivitelezési szerződés alapján a kecskeméti Piarista Kollégium felújítása.
Főbb műszaki paraméterek (tájékoztató jelleggel):
A kecskeméti Piarista Kollégium energetikai korszerűsítése és részleges felújítása.
Az energetikai korszerűsítés keretében: homlokzati nyílászárók, cseréje illetve felújítása, fűtéskorszerűsítés,
tetőtér hőszigetelés korszerűsítés, korszerű, energiatakarékos világítótestek beépítése valamint az ehhez
kapcsolódó felújítási munkák.
A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki
leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/07/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/03/26 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-5.2.3-16-2016-00027
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
10813 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csongrádi utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail: info@hepzrt.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 298907243
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Jókai utca 1. (hrsz.: 4050; műemléki
törzsszám: 495)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés alapján a kecskeméti Piarista Kollégium felújítása.
Főbb műszaki paraméterek (tájékoztató jelleggel):
A kecskeméti Piarista Kollégium energetikai korszerűsítése és részleges felújítása.

Az energetikai korszerűsítés keretében: homlokzati nyílászárók, cseréje illetve felújítása, fűtéskorszerűsítés,
tetőtér hőszigetelés korszerűsítés, korszerű, energiatakarékos világítótestek beépítése valamint az ehhez
kapcsolódó felújítási munkák. Tetőelemcserék a szerződésmódosítás alapján.
A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki
leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/07/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 309469492
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csongrádi utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail: info@hepzrt.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/03/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
1. Előzmények
1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2017. június 14. napján „Kivitelezési szerződés alapján a
kecskeméti Piarista Kollégium felújítása” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része szerinti közbeszerzési eljárást indított.
1.2. Kivitelező a közbeszerzési eljárás során - az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
rögzített feltételekre tekintettel - a jogszabályi feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott
be, mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére figyelemmel Megrendelő részére
megvalósíthatónak bizonyult. Az ajánlattételi felhívás szerinti értékelési szempont alapján
Megrendelő Kivitelezőt hirdette ki az eljárás nyerteseként, 2017. július 13. napján. Felek a
közbeszerzési eljárás eredményeként 2017. július 24. napján kivitelezési szerződést kötöttek (a
továbbiakban: Kivitelezési Szerződés).
1.3. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményéről és a Kivitelezési Szerződés megkötésének
tényéről 2017. július 28. napján ún. tájékoztató hirdetményt tett közzé a Közbeszerzési Értesítőben
10813/2017. iktatószámmal. Megrendelő a tájékoztató hirdetmény II.2.4) pontjában - összefoglaló
jelleggel - rögzítette a Kivitelezési Szerződés műszaki tartalmát.
2. A szerződésmódosítás okai
2.1. A Projektingatlan a tervezés fázisában, illetve a Kivitelezési Szerződés megkötését megelőzően
is használatban volt, ennek megfelelően a beépített tetőtér is lakott volt. E körülményre tekintettel
a tetőtér, pontosabban a Feladatokkal érintett tetőszerkezet hőszigeteléssel érintett tetőszerkezet
részletes feltárás útján történő vizsgálatára nem volt módja a Megrendelőnek.
2.2. Megrendelő a tervezés 2017. I. félévi szakaszában is felkért faanyagvédelmi szakértőt
a tetőszerkezet áttekintésére, melynek körében a szakértő az alábbiakat állapította meg: „Az
épület tetőszékét összesen két részletben vizsgáltam. Az első vizsgálatra még akkor került sor,
2017. május 5-én, amikor a tetőtér beépítése megvolt, lakott volt. Ekkor a szerkezetnek csak a

derékszelemenek feletti része volt vizsgálható. (…) Már az első vizsgálat alkalmával megállapítható
volt, hogy az akkor látható szakaszon a faanyag általánosságban közepesnek minősíthető. […] A
megállapított károsodások erősítéssel vagy alkatelem cserével javíthatóak.”
2.3. A Kivitelezési Szerződés alapjául szolgáló kivitelezési tervdokumentáció építész műszaki
leírásában a tetőszerkezetet illetően Megrendelő az alábbiakat rögzítette: „Az épület fedélszékei
fa szerkezetűek, átépítés nem történik. Csaknem a teljes épületrész beépített tetőtérrel
rendelkezik, (…). Az épület tetőterében a régi fedélszerkezet fő állásai láthatók (a szaruzat és a
derékszelemenek gipszkarton alatt vannak), a tűzvédelmi követelmények kielégítése céljából a fő
állások mellett acél kiváltó keretek készülnek tűzvédő festékkel, (…). A tetőablakok elhelyezéséhez
a szaruzatot és a hosszmerevítéseket ki kell váltani. Az épület tetőtere jelenleg használatban van,
a teljes gipszkarton réteg megbontása során lehet minden kiváltást pontosítani. Terveinken ábrázolt
megoldások a látható részek és a feltárási pontok tapasztalatai alapján készültek, a kivitelezés során
tervező és faanyagvédelmi szakértő bevonása, helyszíni művezetése szükséges a pontosításhoz, a
megmaradó tetőszerkezet károsodásának és a szükséges beavatkozások megállapításához.”
2.4. A Kivitelezési Szerződés teljesítése során a Feladatok részét képezte a Projektingatlan
beépített tetőterének elbontása is, a tetőszerkezet azonban e tartalom alapján nem változik, az új
tetősíkablakokhoz készültek új kiváltások.
2.5. A kivitelezés során szakszerűen megvalósult bontási feladatok során, illetve azok nyomán vált
lehetségessé a tetőszerkezet még részletesebb vizsgálata, ismételten faanyagvédelmi szakértő
bevonásával. A tetőszerkezet teljeskörű hozzáférhetősége mellett a Kivitelezési Szerződés szerinti
tetősíkablakok szükséges további bontási munkálatok során a Kivitelező által tapasztalt szerkezeti
problémák ismételt szakértői vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy a korábban részlegesen
feltárt minőségi problémák (melyek erősítéssel vagy alkatelem cserével javíthatóak lettek volna)
helyett a tetőszerkezet elemcseréi váltak szükségessé. A faanyagvédelmi szakértő 2017. november
30. napján tartott vizsgálata nyomán készült írásbeli konzultáci az alábbi megállapításokat tette: „Az
épület tetőszékének egy részről a cserepezés, a kapcsolódó cseréplécezés teljesen elvolt távolítva
(…) a szaruzat cseréje indokolt, szükséges. (…) Az elkövetkező időszak feltehetően csapadékos is
lehet, ezért javaslom a szerkezet, és a padlástérben felhalmozott új faanyag megfelelő védelméről
gondoskodni.”
2.6. A faanyagvédelmi és faszerkezeti szakvéleményekben előírt tetőszerkezeti elemcserék
jelentős, előre nem látható feladatokat róttak a Kivitelezőre, a tetőszerkezetet érintő - a Kivitelezési
Szerződésben eredetileg rögzített - kivitelezési feladatok az elemcserék nélkül nem valósíthatóak
meg szerződésszerűen, vagyis az elemcserék elengedhetetlenek a Kivitelezési Szerződés
teljesítéséhez. Az elemcserék jelentős részét nem lehetett a téli csapadékos időjárásban elvégezni,
így a tetőfedés csere, a tetősíkablak beépítések, a tetőszerkezet hőszigetelés és a tetőtér beépítés
gipszkartonozás munkái a szerződéses határidőre nem tudtak elkészülni.
2.7. Kivitelező a fent részletezettekre tekintettel kezdeményezte a Kivitelezési Szerződés
módosítását. Kérelmében Kivitelező előadta egyrészt, hogy a tetőelemcserék jelentős anyagi
többletköltségével nem számolhatott a közbeszerzési eljárásban történő ajánlattétele során,
másrészről - a tetőszerkezetet érintő előre nem látható kivitelezési feladatok kivételével - a
kivitelezéssel a megfelelő ütemben haladt (minden további feladat elkészül az eredeti szerződéses
határidőig), így a kivitelezés késedelme nem a Kivitelező felelősségi körébe tartozó okra vezethető
vissza.
2.8. Megrendelő a Kivitelező kezdeményezése alapján megvizsgálta a Kivitelezési Szerződés
módosításának lehetőségét. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a közbeszerzési eljárás
alapján kötött szerződés jogszerűen módosítható, ha a módosítást olyan körülmények tették
szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, és a
módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint az ellenérték növekedése
nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (ötven százalékát).
2.9. Megrendelő megállapítása nyomán a tetőszerkezet problémáit - különös figyelemmel a
Projektingatlan kivitelezést megelőző aktív használatára és a tetőszerkezet ebből fakadó korlátozott
hozzáférhetőségére - a tetőtér érdemi bontásának előrehaladásával lehetett csak fokozatosan
feltárni és a problémák valódi súlya csak a Kivitelezési Szerződés részét képező - tetőtér bontást
követő - tetőszerkezetbontásokkal kerültek napvilágra. A tetőelemcserék az eredeti műszaki
tartalomhoz képest új munkanemet érdemben nem tartalmaznak (vagyis az eredeti műszaki
tartalom részét képező munkanemekhez kapcsolódó munkanemek kerülnek alkalmazásra a
Projektingatlanon), illetve azok illeszkednek a Kivitelezési Szerződés jellegéhez, figyelemmel arra,
hogy a Kivitelezési Szerződés keretében felújítani tervezett Projektingatlan részét képező kivitelezési
feladatok kerülnének megvalósításra. Továbbá a tetőelemcserék együttes ellenértéke nem haladja
meg a Kivitelezési Szerződésben rögzített vállalkozói díj 50%-át (ötven százalékát).

2.10. Felek rögzítik továbbá, hogy Kivitelező a Kivitelezési Szerződés 13.4. pontja szerinti Harmadik
Részszámlázási Lehetőségéről egyoldalúan lemondott.
2.11. A fent részletezettekre tekintettel Felek a Kivitelezési Szerződés módosításáról döntöttek
a jelen szerződésmódosításban rögzített feltételekkel (a továbbiakban: Szerződésmódosítás)
annak tudomásulvételével, hogy a Szerződésmódosításra kizárólag a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseivel összhangban van mód.
3. A Kivitelezési Szerződés módosított rendelkezései
3.1. A Kivitelezési Szerződés 2.1. pontja kiegészül a következő rendelkezéssel:
„Felek rögzítik továbbá, hogy Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a jelen szerződés
1. pontjában rögzített építési beruházáshoz kapcsolódóan a szerződéskötéskor előre nem látható,
de a Feladatok kivitelezéséhez elengedhetetlen munkák elvégzését a jelen szerződés, különösen
az annak 6. sz. mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalma szerint (a továbbiakban a jelen
mondat szerinti munkák együttesen: Pótmunkák) A Többlet Feladatok és Pótmunkák tekintetében
- a jelen szerződés külön előírásának hiányában - a Feladatokra irányadó rendelkezések
alkalmazandóak.”
3.2. A Kivitelezési Szerződés 5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljes körű kivitelezésének határideje 2018. év április
hó 30. napja, mely határidőig a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást le kell zárni (teljesítési
véghatáridő).”
3.3. A Kivitelezési Szerződés 8.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése esetén Kivitelezőt
a) a Feladatokért 298.907.243,- Ft + ÁFA, azaz kettőszázkilencvennyolcmillió-kilencszázhétezerkettőszáznegyvenhárom forint + ÁFA összegű;
b) a Pótmunkákért 10.562.249,- Ft + ÁFA, azaz tízmillió-ötszázhatvankettőezerkettőszáznegyvenkilenc forint + ÁFA összegű
vállalkozói díj illeti meg [a továbbiakban az a)-b) pontok szerinti díjak együttesen: vállalkozói díj], a
jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint kiállított (rész)számlák alapján.”
3.4. A Kivitelezési Szerződés 8.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kivitelező a kivitelezésnek a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által igazolt
készültségi foka szerint jogosult számlák kibocsátására. Az egyes számlázási szakaszokban
Kivitelező 2 db (kettő darab) számlát állíthat ki, külön-külön a KEHOP Projektben, illetve az
EMMI Projektben elszámolható költségek körében. Amennyiben az adott számlázási lehetőség
tekintetében megvalósult műszaki készültség nem tartalmaz az egyik projektben elszámolható
költséget, úgy Kivitelező az adott számlázási lehetőség tekintetében 1 db (egy darab) számlát állíthat
ki. Számlázásra az alábbi ütemezés szerint kerülhet sor:
a) Első Részszámlázási Lehetőség
Kivitelező a 8.1. pont a) alpont szerinti vállalkozói díj 25%-ának (huszonöt százalékának) megfelelő
műszaki készültségi fok elérését követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult
az első részszámlázásra. Az első részszámlázási lehetőség körében kiállítható számlák együttes
összege 74.726.811,- Ft + ÁFA, azaz hetvennégymillió-hétszázhuszonhatezer-nyolcszáztizenegy
forint + ÁFA [a vállalkozói díj 25%-a (huszonöt százaléka)].
b) Második Részszámlázási Lehetőség
Kivitelező a 8.1. pont a) alpont szerinti vállalkozói díj 50%-ának (ötven százalékának) megfelelő
műszaki készültségi fok elérését követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén jogosult a második részszámlázásra. A második részszámlázási lehetőség körében kiállítható
számlák együttes összege 74.726.811,- Ft + ÁFA, azaz hetvennégymillió-hétszázhuszonhatezernyolcszáztizenegy forint + ÁFA [a vállalkozói díj 25%-a (huszonöt százaléka)].
c) Végszámlázás
Kivitelező a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult végszámlázásra. A végszámlázás körében
kiállítható számlák együttes összege a 8.1. pont a)-b) alpontok szerinti vállalkozói díj és Első illetve
Második Részszámlázi Lehetőségek során kiállított számlák összegének különbözete. Felek rögzítik,
hogy Megrendelő a 8.1. pont b) alpont szerinti vállalkozói díjat a Kivitelező az EMMI Projekt körében
kiállítandó számlában tüntetheti fel.”
3.5. A Kivitelezési Szerződés 5. sz. mellékletként kiegészül a jelen Szerződésmódosítás 1. sz.
mellékletével.
4. A Szerződésmódosítás hatályba lépése
4.1. Jelen Szerződésmódosítás a Felek által történő aláírása napján lép hatályba.
5. Egyéb rendelkezések

5.1. A Kivitelezési Szerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései továbbra is
hatályban maradnak, azok a jelen Szerződésmódosítással összhangban alkalmazandóak.7
EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK
5.3. A jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljes körű kivitelezésének (sikeres műszaki átadásátvételi eljárással történő lezárásának) határideje a szerződéskötés napjától számított 8 (nyolc)
naptári hónap, de nem későbbi időpont, mint 2018. március 31.
8.1. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése esetén
Kivitelezőt 298.907.243,- Ft + ÁFA, azaz kettőszázkilencvennyolcmillió-kilencszázhétezerkettőszáznegyvenhárom forint + ÁFA összegű vállalkozói díj illeti meg (a továbbiakban: vállalkozói
díj), a jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint kiállított (rész)számlák alapján.
8.10. Kivitelező a kivitelezésnek a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által igazolt
készültségi foka szerint jogosult számlák kibocsátására. Az egyes számlázási szakaszokban
Kivitelező 2 db (kettő darab) számlát állíthat ki, külön-külön a KEHOP Projektben, illetve az
EMMI Projektben elszámolható költségek körében. Amennyiben az adott számlázási lehetőség
tekintetében megvalósult műszaki készültség nem tartalmaz az egyik projektben elszámolható
költséget, úgy Kivitelező az adott számlázási lehetőség tekintetében 1 db (egy darab) számlát állíthat
ki. Számlázásra az alábbi ütemezés szerint kerülhet sor:
a) Első Részszámlázási Lehetőség
Kivitelező a vállalkozói díj 25%-ának (huszonöt százalékának) megfelelő műszaki készültségi fok
elérését követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult az első részszámlázásra.
Az első részszámlázási lehetőség körében kiállítható számlák együttes összege 74.726.811,- Ft +
ÁFA, azaz hetvennégymillió-hétszázhuszonhatezer-nyolcszáztizenegy forint + ÁFA [a vállalkozói díj
25%-a (huszonöt százaléka)].
b) Második Részszámlázási Lehetőség
Kivitelező a vállalkozói díj 50%-ának (ötven százalékának) megfelelő műszaki készültségi
fok elérését követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult a második
részszámlázásra. A második részszámlázási lehetőség körében kiállítható számlák együttes
összege 74.726.811,- Ft + ÁFA, azaz hetvennégymillió-hétszázhuszonhatezer-nyolcszáztizenegy
forint + ÁFA [a vállalkozói díj 25%-a (huszonöt százaléka)].
c) Harmadik Részszámlázási Lehetőség
Kivitelező a vállalkozói díj 75%-ának (hetvenöt százalékának) megfelelő műszaki készültségi fok
elérését követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult az első részszámlázásra. A
harmadik részszámlázási lehetőség körében kiállítható számlák együttes összege 74.726.811,- Ft +
ÁFA, azaz hetvennégymillió-hétszázhuszonhatezer-nyolcszáztizenegy forint + ÁFA [a vállalkozói díj
25%-a (huszonöt százaléka)].
d) Végszámlázás
Kivitelező a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően
- a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult végszámlázásra. A végszámlázás
körében kiállítható számlák együttes összege 74.726.810,- Ft + ÁFA, azaz hetvennégymillióhétszázhuszonhatezer-nyolcszáztíz forint + ÁFA [a vállalkozói díj 25%-a (huszonöt százaléka)].
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: 2. A szerződésmódosítás okai
2.1. A Projektingatlan a tervezés fázisában, illetve a Kivitelezési Szerződés megkötését megelőzően
is használatban volt, ennek megfelelően a beépített tetőtér is lakott volt. E körülményre tekintettel
a tetőtér, pontosabban a Feladatokkal érintett tetőszerkezet hőszigeteléssel érintett tetőszerkezet
részletes feltárás útján történő vizsgálatára nem volt módja a Megrendelőnek.
2.2. Megrendelő a tervezés 2017. I. félévi szakaszában is felkért faanyagvédelmi szakértőt
a tetőszerkezet áttekintésére, melynek körében a szakértő az alábbiakat állapította meg: „Az
épület tetőszékét összesen két részletben vizsgáltam. Az első vizsgálatra még akkor került sor,
2017. május 5-én, amikor a tetőtér beépítése megvolt, lakott volt. Ekkor a szerkezetnek csak a
derékszelemenek feletti része volt vizsgálható. (…) Már az első vizsgálat alkalmával megállapítható
volt, hogy az akkor látható szakaszon a faanyag általánosságban közepesnek minősíthető. […] A
megállapított károsodások erősítéssel vagy alkatelem cserével javíthatóak.”

2.3. A Kivitelezési Szerződés alapjául szolgáló kivitelezési tervdokumentáció építész műszaki
leírásában a tetőszerkezetet illetően Megrendelő az alábbiakat rögzítette: „Az épület fedélszékei
fa szerkezetűek, átépítés nem történik. Csaknem a teljes épületrész beépített tetőtérrel
rendelkezik, (…). Az épület tetőterében a régi fedélszerkezet fő állásai láthatók (a szaruzat és a
derékszelemenek gipszkarton alatt vannak), a tűzvédelmi követelmények kielégítése céljából a fő
állások mellett acél kiváltó keretek készülnek tűzvédő festékkel, (…). A tetőablakok elhelyezéséhez
a szaruzatot és a hosszmerevítéseket ki kell váltani. Az épület tetőtere jelenleg használatban van,
a teljes gipszkarton réteg megbontása során lehet minden kiváltást pontosítani. Terveinken ábrázolt
megoldások a látható részek és a feltárási pontok tapasztalatai alapján készültek, a kivitelezés során
tervező és faanyagvédelmi szakértő bevonása, helyszíni művezetése szükséges a pontosításhoz, a
megmaradó tetőszerkezet károsodásának és a szükséges beavatkozások megállapításához.”
2.4. A Kivitelezési Szerződés teljesítése során a Feladatok részét képezte a Projektingatlan
beépített tetőterének elbontása is, a tetőszerkezet azonban e tartalom alapján nem változik, az új
tetősíkablakokhoz készültek új kiváltások.
2.5. A kivitelezés során szakszerűen megvalósult bontási feladatok során, illetve azok nyomán vált
lehetségessé a tetőszerkezet még részletesebb vizsgálata, ismételten faanyagvédelmi szakértő
bevonásával. A tetőszerkezet teljeskörű hozzáférhetősége mellett a Kivitelezési Szerződés szerinti
tetősíkablakok szükséges további bontási munkálatok során a Kivitelező által tapasztalt szerkezeti
problémák ismételt szakértői vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy a korábban részlegesen
feltárt minőségi problémák (melyek erősítéssel vagy alkatelem cserével javíthatóak lettek volna)
helyett a tetőszerkezet elemcseréi váltak szükségessé. A faanyagvédelmi szakértő 2017. november
30. napján tartott vizsgálata nyomán készült írásbeli konzultáci az alábbi megállapításokat tette: „Az
épület tetőszékének egy részről a cserepezés, a kapcsolódó cseréplécezés teljesen elvolt távolítva
(…) a szaruzat cseréje indokolt, szükséges. (…) Az elkövetkező időszak feltehetően csapadékos is
lehet, ezért javaslom a szerkezet, és a padlástérben felhalmozott új faanyag megfelelő védelméről
gondoskodni.”
2.6. A faanyagvédelmi és faszerkezeti szakvéleményekben előírt tetőszerkezeti elemcserék
jelentős, előre nem látható feladatokat róttak a Kivitelezőre, a tetőszerkezetet érintő - a Kivitelezési
Szerződésben eredetileg rögzített - kivitelezési feladatok az elemcserék nélkül nem valósíthatóak
meg szerződésszerűen, vagyis az elemcserék elengedhetetlenek a Kivitelezési Szerződés
teljesítéséhez. Az elemcserék jelentős részét nem lehetett a téli csapadékos időjárásban elvégezni,
így a tetőfedés csere, a tetősíkablak beépítések, a tetőszerkezet hőszigetelés és a tetőtér beépítés
gipszkartonozás munkái a szerződéses határidőre nem tudtak elkészülni.
2.7. Kivitelező a fent részletezettekre tekintettel kezdeményezte a Kivitelezési Szerződés
módosítását. Kérelmében Kivitelező előadta egyrészt, hogy a tetőelemcserék jelentős anyagi
többletköltségével nem számolhatott a közbeszerzési eljárásban történő ajánlattétele során,
másrészről - a tetőszerkezetet érintő előre nem látható kivitelezési feladatok kivételével - a
kivitelezéssel a megfelelő ütemben haladt (minden további feladat elkészül az eredeti szerződéses
határidőig), így a kivitelezés késedelme nem a Kivitelező felelősségi körébe tartozó okra vezethető
vissza.
2.8. Megrendelő a Kivitelező kezdeményezése alapján megvizsgálta a Kivitelezési Szerződés
módosításának lehetőségét. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a közbeszerzési eljárás
alapján kötött szerződés jogszerűen módosítható, ha a módosítást olyan körülmények tették
szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, és a
módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint az ellenérték növekedése
nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (ötven százalékát).
2.9. Megrendelő megállapítása nyomán a tetőszerkezet problémáit - különös figyelemmel a
Projektingatlan kivitelezést megelőző aktív használatára és a tetőszerkezet ebből fakadó korlátozott
hozzáférhetőségére - a tetőtér érdemi bontásának előrehaladásával lehetett csak fokozatosan
feltárni és a problémák valódi súlya csak a Kivitelezési Szerződés részét képező - tetőtér bontást
követő - tetőszerkezetbontásokkal kerültek napvilágra. A tetőelemcserék az eredeti műszaki
tartalomhoz képest új munkanemet érdemben nem tartalmaznak (vagyis az eredeti műszaki
tartalom részét képező munkanemekhez kapcsolódó munkanemek kerülnek alkalmazásra a
Projektingatlanon), illetve azok illeszkednek a Kivitelezési Szerződés jellegéhez, figyelemmel arra,
hogy a Kivitelezési Szerződés keretében felújítani tervezett Projektingatlan részét képező kivitelezési
feladatok kerülnének megvalósításra. Továbbá a tetőelemcserék együttes ellenértéke nem haladja
meg a Kivitelezési Szerződésben rögzített vállalkozói díj 50%-át (ötven százalékát).
2.10. Felek rögzítik továbbá, hogy Kivitelező a Kivitelezési Szerződés 13.4. pontja szerinti Harmadik
Részszámlázási Lehetőségéről egyoldalúan lemondott.

2.11. A fent részletezettekre tekintettel Felek a Kivitelezési Szerződés módosításáról döntöttek
a jelen szerződésmódosításban rögzített feltételekkel (a továbbiakban: Szerződésmódosítás)
annak tudomásulvételével, hogy a Szerződésmódosításra kizárólag a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseivel összhangban van mód.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 298907243 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 309469492 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Sarutlan Kármelita Rendtartomány (4818/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sarutlan Kármelita Rendtartomány
Nemzeti azonosítószám: AK24763
Postai cím: Huba utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vörös Imre tartományfőnök
Telefon: +36 13209335
E-mail: provincialis@karmelitarend.hu
Fax: +36 13209335
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budapesti Rendház helyreállítás: gépészeti és villamos munkák
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45315100-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 1134 Budapest, Huba utca 12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Épületgépészeti feladatok a rendházban, melynek keretében épületvillamosság korszerűsítése, erős
és gyengeáram kialakítása, vagyonvédelmi rendszer kialakítása, tűz és füstjelzési rendszer kialakítása,
internetkapcsolat
kialakítása, szellőzési rendszer kialakítása, fűtési rendszer kialakítása. A három szinten gépészeti és
elektromos szerelés. Az épület helyi védettségű.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
12942 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GÉPLAK Kft. - ARKISZ Kft. közös ajánlat
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Köves-földi út 33.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU23
Postai irányítószám: 7631
Ország: HU
E-mail: geplak@geplak.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 86 586 873
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45350000-5
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 1134 Budapest, Huba utca 12.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Épületgépészeti feladatok a rendházban, melynek keretében épületvillamosság korszerűsítése, erős
és gyengeáram kialakítása, vagyonvédelmi rendszer kialakítása, tűz és füstjelzési rendszer kialakítása,
internetkapcsolat
kialakítása, szellőzési rendszer kialakítása, fűtési rendszer kialakítása. A három szinten gépészeti és
elektromos szerelés. Az épület helyi védettségű.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/08/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/04/20 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 86 586 873
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GÉPLAK Kft. - ARKISZ Kft közös ajánlat
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Köves-földi út 33.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU23
Postai irányítószám: 7631
Ország: HU
E-mail: geplak@geplak.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/02/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A szerződés határideje változott.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Elektromos munkák:
• Az építészeti munkák volumenének megnövekedéséből eredő többletmunkaidő miatt;
• A kültéri földmunkák a terület rendezetlensége és terület egyéb szakági használata miatt nem volt
elkezdhető;
• A megrendelői igények kisebb változása többletmunkaidőt eredményezett;
• A hő- és füstjelzés eltérési engedélyezési eljárás időtartama miatt;
Gépészeti munkák:
• Az építészeti munkák volumenének megnövekedéséből eredő többletmunkaidő miatt;
• Az emeleti folyosó belsőépítészeti igénye miatti eltérési engedély kérelemre nem született hatósági
válasz;
• Az akusztikai igények kielégítése miatt több ütemben kivitelezhető (thermobetonban + esztrichben
történő) vezeték elhelyezések miatti többletidő;
• A tetőtéri gépészeti alapvezetékek részleges nyomvonal módosítása történt meg az akusztikai
követelmények jobb kielégítése miatt, ami többletmunkaidővel járt.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás

lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 86 586 873 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 86 586 873 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Semmelweis Egyetem (5057/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06765
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szula István
Telefon: +36 12109610
E-mail: szula.istvan@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.semmelweis.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás a Semmelweis Egyetem ingatlanállományához kapcsolódó építési
jellegű, eseti és ütemezett kis-, és nagyjavítási, épületkarbantartási, valamint építőmesteri, szakipari
tevékenység elvégzésére II. rész
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás a Semmelweis Egyetem ingatlanállományához kapcsolódó építési jellegű, eseti
és ütemezett kis-, és nagyjavítási, épületkarbantartási, valamint építőmesteri, szakipari tevékenység
elvégzésére II. rész
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem szervezeti egységei a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Megrendelő vagyonkezelésében lévő, a jelen Szerződés 1. számú mellékletében felsorolt helyszíneken
található, összesen 360.000 m2 + 30% (plusz harminc százalék opciós mennyiség) nettó szintterületű épület
és a hozzájuk tartozó épülettartozékok, belső közműhálózatok, az ingatlanokon belüli szabad terek (udvarok,
parkolók, stb.) építés jellegű eseti és ütemezett karbantartási tevékenység végzése.
A műszaki leírását a dokumentáció tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
443 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Keretszerződés a Semmelweis Egyetem
ingatlanállományához kapcsolódó építési jellegű, eseti és ütemezett kis,- és nagyjavítási,
épületkarbantartási, valamint építőmesteri, szakipari tevékenység elvégzésére
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Exclusive ElektroBau Generálépítő és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet Királyné útja 57-61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1142
Ország: HU
E-mail: borsos.gabor@eebkft.hu
Telefon: +36 703395882
Internetcím(ek): (URL) http://www.eebkft.hu
Fax: +36 12200854
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 400.000.000,Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem szervezeti egységei a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

A Megrendelő vagyonkezelésében lévő, a jelen Szerződés 1. számú mellékletében felsorolt helyszíneken
található, összesen 360.000 m2 + 30% (plusz harminc százalék opciós mennyiség) nettó szintterületű épület
és a hozzájuk tartozó épülettartozékok, belső közműhálózatok, az ingatlanokon belüli szabad terek (udvarok,
parkolók, stb.) építés jellegű eseti és ütemezett karbantartási tevékenység végzése.
A műszaki leírását a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 400.000.000,Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Exclusive ElektroBau Generálépítő és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet Királyné útja 57-61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1142
Ország: HU
E-mail: borsos.gabor@eebkft.hu
Telefon: +36 703395882
Internetcím(ek): (URL) http://www.eebkft.hu
Fax: +36 12200854
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/03/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
1. ELŐZMÉNYEK
1.1. Megrendelő „Keretmegállapodás a Semmelweis Egyetem ingatlanállományához kapcsolódó
építési jellegű, eseti- és ütemezett kis-, és nagyjavítási, épületkarbantartási, valamint építőmesteri,
szakipari tevékenység elvégzésére” tárgyában , a Közbeszerzési Értesítőben 15274/2016.
hivatkozási szám alatt megjelent ajánlati felhívással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított, mely
közbeszerzési eljárás egyik nyertese Vállalkozó lett.
1.2. Az előző pontban meghatározott közbeszerzési eljárás alapján Felek a Kbt. 105. § (2)
bekezdés c) pontja szerint, 2017. június 28. napján keretmegállapodást kötöttek, majd Megrendelő
a keretmegállapodásos eljárás második részeként, a Kbt. 105. § (3)-(5) bekezdései alapján,
versenyújranyitást folytatott le. A versenyújranyitás lefolytatását követően Vállalkozó tette
összességében a legjobb ajánlatot, így a Felek 2018 január 03-án keretszerződést (a továbbiakban:
Szerződés) kötöttek.
1.3. A Szerződés 3.2.2. pontjában rögzítésre került a vállalkozói díj anyagköltségre vonatkozó része
az alábbiak szerint:
„3.2.2. Anyagköltség: Az eseti megrendelések anyagköltségének számításánál - a Szerződéshez
csatolt, a Vállalkozó ajánlatában szereplő 27% anyagköltségengedményre tekintettel - 0,73%
anyagköltség eltérítést kell figyelembe venni.
Az egyes tételek egységre jutó anyagköltsége nem lehet több mint a tétel szerinti anyagköltség és
a számítás alapját képező százalékos eltérítés szorzata. A vállalkozói díj anyagköltség része az
egyes tételek egységre jutó, százalékosan eltérített anyagköltségének és mennyiségének szorzata
összegezve.”
Felek rögzítik, hogy a fenti rendelkezés (Szerződés 3.2.2. pontjának első két bekezdése) pontatlan,
nem egyértelmű, félreértésre adhat okot. Ezen okból kifolyólag annak módosítása szükséges.

A Kbt. 141.§ (6) bekezdése lehetőséget ad a Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül
módosítására, ha a módosítás nem lényeges:
„141.§ (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.”
2. RENDELKEZŐ RÉSZ
2.1. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3.2.2. pontjának helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„3.2.2. Anyagköltség: Az eseti megrendelések anyagköltségének számításánál - a Szerződéshez
csatolt, a Vállalkozó ajánlatában szereplő 27% anyagköltségengedményre tekintettel - 73%
anyagköltség fizetendő.
Az egyes tételek egységre jutó anyagköltsége nem lehet több mint a tétel szerinti anyagköltség és a
számítás alapját képező százalékos eltérítés (0,73) szorzata. A vállalkozói díj anyagköltség része az
egyes tételek egységre jutó, százalékosan eltérített anyagköltségének és mennyiségének szorzata
összegezve.”
A Szerződés 3.2.2. pontjának fentieken kívüli rendelkezéseit jelen 1. számú módosítás nem érinti,
azok változatlan tartalommal hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy az alábbi rendelkezés (Szerződés 3.2.2.
pontjának első két bekezdése) pontatlan, nem egyértelmű, félreértésre adhat okot. Ezen okból
kifolyólag annak módosítása szükséges.
„3.2.2. Anyagköltség: Az eseti megrendelések anyagköltségének számításánál - a Szerződéshez
csatolt, a Vállalkozó ajánlatában szereplő 27% anyagköltségengedményre tekintettel - 0,73%
anyagköltség eltérítést kell figyelembe venni.
Az egyes tételek egységre jutó anyagköltsége nem lehet több mint a tétel szerinti anyagköltség és
a számítás alapját képező százalékos eltérítés szorzata. A vállalkozói díj anyagköltség része az
egyes tételek egységre jutó, százalékosan eltérített anyagköltségének és mennyiségének szorzata
összegezve.”
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 400.000.000,- Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 400.000.000,- Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (5342/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07096
Postai cím: Széchenyi tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564363
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kiskundorozsma, 201/6 helyrajzi számon új rendelőépület kialakítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Kiskundorozsma, 201/6 helyrajzi számon új rendelőépület kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45215100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged, Kiskundorozsma (201/6 helyrajzi szám)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Zöldmezős beruházás.
Telek területe: 7314 m2- mely terület egy részén kerül kialakításra az orvosi rendelő épület,
helyszínrajzon jelölt módon, és környezetének rendezése, parkolók kialakításával.
A tervezett beépített alapterület 864,91 m2.
Építmény homlokzatmagassága: 4,15 m
Összes beépített alapterület: 1036,53 m2
Új burkolt felület alapterülete: 1185 m²
Az építési területet 200 m3 feltöltéssel kell ellátni.
Az építési helyszínen a kivitelezés megkezdése előtt el kell bontani egy 50 m2-s épületet, egy
közvilágítási elektromos oszlopot és 20 fm légkábelt.
Az épület rendeltetése: egészségügyi intézmény, négy funkcionális egységgel: háziorvosi rendelő,

fogorvosi rendelő, házi gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó.
Az épület hagyományos szerkezetű, földszintes magastetős, két különálló épületszárnyból áll,
amelyeket 50 m2 magastetős fedett átjáró köt össze. Építészeti, alaprajzi kialakítása,
tömegformálása „U” alakú.
Az épületszárnyak közel azonos méretűek, összes nettó alapterületük 594,37 m2.
Megvalósításra kerül az épületek komplett megközelítése és teljes körű külső és belső akadálymentesítése 3
db akadálymentes mosdóval.
Az építési telken járdák, 25 db parkoló (ebből 2 db akadálymentes), utak és kertészeti munkák kerülnek
kialakításra.
A beruházás műszaki tartalmát képezi a rendelő építészeti, épületgépészeti, valamint
villamossági megvalósítása a közbeszerzési és kivitelezési dokumentációban részletezettek
szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 330
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP - 6.6.1-15-SG1-2016-00003
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
6338 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Átalányáras vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/04/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Miksi Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széksósi út 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6791
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 199964771
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45215100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged, Kiskundorozsma (201/6 helyrajzi szám)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Zöldmezős beruházás.
Telek területe: 7314 m2- mely terület egy részén kerül kialakításra az orvosi rendelő épület, helyszínrajzon
jelölt módon, és környezetének rendezése, parkolók kialakításával.
A tervezett beépített alapterület 864,91 m2.
Építmény homlokzatmagassága: 4,15 m
Összes beépített alapterület: 1036,53 m2
Új burkolt felület alapterülete: 1185 m²
Az építési területet 200 m3 feltöltéssel kell ellátni.
Az építési helyszínen a kivitelezés megkezdése előtt el kell bontani egy 50 m2-s épületet, egy közvilágítási
elektromos oszlopot és 20 fm légkábelt.
Az épület rendeltetése: egészségügyi intézmény, négy funkcionális egységgel: háziorvosi rendelő,
fogorvosi rendelő, házi gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó.
Az épület hagyományos szerkezetű, földszintes magastetős, két különálló épületszárnyból áll,
amelyeket 50 m2 magastetős fedett átjáró köt össze. Építészeti, alaprajzi kialakítása, tömegformálása „U”
alakú.
Az épületszárnyak közel azonos méretűek, összes nettó alapterületük 594,37 m2.
Megvalósításra kerül az épületek komplett megközelítése és teljes körű külső és belső akadálymentesítése 3
db akadálymentes mosdóval.
Az építési telken járdák, 25 db parkoló (ebből 2 db akadálymentes), utak és kertészeti munkák kerülnek
kialakításra.
A beruházás műszaki tartalmát képezi a rendelő építészeti, épületgépészeti, valamint villamossági
megvalósítása a közbeszerzési és kivitelezési dokumentációban részletezettek
szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 330
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 207407351
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Miksi Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széksósi út 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6791
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/03/23 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
3.1. Felek megállapodnak, hogy az épületen homlokzati Ral 9007 alumínium színű klipsz borítással
ellátott műanyag nyílászárók helyett, antracit fóliás műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre.
3.2 A Megrendelő és a Vállalkozó a költségvetés 84-001-3.1.2-0024795, 84-001-3.2.2-0024791,
84-001-3.2.2-0024793 és 84-001-3.2.2-0024795 számú tételei kapcsán megállapodnak abban, hogy
a 2. számú változtatási javaslatban rögzített klímák helyett a változtatási javaslatban szereplő klímák
kerülnek beépítésre.
3.3. Felek a költségvetés 45-005-1.1-0180101 számú tétele kapcsán megállapodnak, hogy a 3 db
Acélszerkezetű előregyártott kerékpár tároló (KPT 30 ABOD) helyett 15 db MMCITÉ street furniture
SL 505 kerékpár tároló kerül elhelyezésre.
3.4. A Megrendelő és a Vállalkozó az épület villamosság költségvetés 3.1-3.7. számú tételei
vonatkozásában megállapodnak abban, hogy a 4. számú változtatási javaslatban rögzített
lámpatestek helyett a változtatási javaslatban szereplő lámpatestek kerülnek beépítésre.
3.5. A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a külső közműhálózat kiépítése
indokolt az új rendelőépület működéséhez. Vállalkozó a munka elvégzésért nettó 7.442.580,-Ft
ellenszolgáltatásra jogosult, melyet Megrendelő saját forrásból finanszíroz.
3.6. Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződés keretében megvalósítandó,
az eredeti terveken szereplő épület körüli - tervezett - járdáknak a külön vállalkozási szerződés
keretében kivitelezésre kerülő járdákhoz való hozzáigazítása és kiépítése a vonatkozó új tervek
alapján indokolt, és szükséges.
3.7. A költségvetésre kihatással lévő módosítások eredményeként Felek a Vállalkozási szerződés
V. (A szerződéses ár) 5.1. pontjában rögzített nettó vállalkozói díjat az alábbiak szerint módosítják
közös megegyezéssel:
Alapszerződésben rögzített nettó vállalkozói díj: 199.964.771,-Ft
1. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült
ellenszolgáltatás nettó összege: 7.442.580-Ft
Nettó vállalkozói díj összesen: 207.407.351,-Ft
(Eredeti szerződéses rendelkezés:
A Vállalkozási szerződés V. (A szerződéses ár) 5.1. pontjában rögzített nettó vállalkozói díj az
alábbiak szerint került rögzítésre.
Nettó vállalkozói díj: 199.964.771,-Ft)
3.8. Felek a Vállalkozási szerződés VI. (Fizetési feltételek) 6.3. pontjának első két bekezdését az
alábbiak szerint módosítják közös megegyezéssel:
6.3. A Vállalkozó 3 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására jogosult a 322/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 32.§ (2) bek. alapján.
A Vállalkozó a kivitelezési munka 25 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt
teljesítésigazolás kiadását követően jogosult egy a nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő
összegű részszámla kiállítására a 322/2015 ( X.30.) Korm. rendelet 32.§ (4) bek. alapján.
A Vállalkozó a kivitelezési munka 50 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt
teljesítésigazolás kiadását követően jogosult egy a nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő
összegű részszámla kiállítására.
A Vállalkozó a kivitelezési munka 75 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt
teljesítésigazolás kiadását követően jogosult a nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő összegű
részszámla kiállítására.
Vállalkozó 100 %-os műszaki készültségnél, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését
követően jogosult a nettó szerződéses ár fennmaradó 25 %-ának, valamint az 1. számú
szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült
ellenszolgáltatás nettó összegének megfelelő összegű végszámla kiállítására.
(Eredeti szerződéses rendelkezés: A Vállalkozási szerződés VI. (Fizetési feltételek) 6.3. pontjának
első két bekezdése az alábbiakat rögzíti:
6.3. A Vállalkozó 3 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására jogosult a 322/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 32.§ (2) bek. alapján.
A Vállalkozó a kivitelezési munka 25 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt
teljesítésigazolás kiadását követően jogosult egy a nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő
összegű részszámla kiállítására a 322/2015 ( X.30.) Korm. rendelet 32.§ (4) bek. alapján.
A Vállalkozó a kivitelezési munka 50 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt
teljesítésigazolás kiadását követően jogosult egy a nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő
összegű részszámla kiállítására.

A Vállalkozó a kivitelezési munka 75 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt
teljesítésigazolás kiadását követően jogosult a nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő összegű
részszámla kiállítására.
Vállalkozó 100 %-os műszaki készültségnél, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését
követően jogosult a nettó szerződéses ár fennmaradó 25 %-ának megfelelő összegű végszámla
kiállítására.)
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: 2.1. Vállalkozó a 2017. 05. 15. napján kelt 1. számú Változtatási
javaslatban előadta a változás indokaként, hogy az MÜ-1, MÜ-2, MÜ-3, MÜ-4, MÜ-5, MÜ-7
konszignációs jelű nyílászárókba légbevezető szelepet kell bemarni, amit az aluklipsz borítás miatt
nem lehet műszakilag I. osztályú minőségben elvégezni, tekintettel arra, hogy a légbevezető a
műanyag nyílászáróra kerül, és az aluklipsz borítás és a nyílászáró szerkezet közötti cc. 2-3 mm
hézagot utólagos tömítéssel lehet "szigetelni ", ami ebben az esetben hosszú távon nem védi meg
a szerkezetet az esetleges esővíz okozta beázástól, illetve a gyártó így nem adja meg a garanciát a
szerkezet ebből adódó esetleges későbbi problémáira.
Erre tekintettel a nevezett épületen homlokzati Ral 9007 alumínium színű klipsz borítással ellátott
műanyag nyílászárók helyett, antracit fóliás műanyag nyílászárók kerülnének beépítésre, azzal, hogy
a mennyiség és a méretek nem változnak.
A Változtatási javaslatban rögzítésre került, hogy a módosítások nem változtatják meg a szerződés
általános jellegét és illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez, a változásnak nincs költségvetési,
és határidőre gyakorolt hatása. Vállalkozó a műszaki megfelelőség, illetve egyenértékűség igazolása
érdekében szükséges dokumentumokat csatolta.
Tervező lenyilatkozta, hogy a javasolt műszaki megoldás az alátámasztó dokumentumok alapján
az eredetileg tervezetthez képest műszakilag egyenértékű, összteljesítményben jobb, így a kért
változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolta.
Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a javasolt műszaki megoldás műszaki
tartalmában megalapozott, és szintén javasolja a Vállalkozó által javasolt változtatás Megrendelői
jóváhagyását, tekintettel arra, hogy a változás sem a szerződés határidejére, sem a szerződés
összegére nincs kihatással, valamint a javasolt műszaki megoldás a tervezői nyilatkozat, valamint
az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezettel műszakilag egyenértékű,
összteljesítményében jobb.
2.2. Vállalkozó a 2017. 12.14. napján kelt 2. számú Változtatási javaslatban előadta, hogy a
terveken, műszaki leírásban, tételes költségvetésben szereplő a változtatási javaslatban felsorolt
klímákat már nem gyártják, ezért egyeztetve a tervezővel és a gyártóval, a tőlük beszerzett írásos
javaslatok alapján a javaslatban felsorolt klímák beépítését javasolja. A változás indoka, hogy
a betervezett 2016-os modellek már nem elérhetők, ezért 2017-es fejlettebb modellek kerülnek
beépítésre.
A Változtatási javaslatban rögzítésre került, hogy a módosítások nem változtatják meg a szerződés
általános jellegét és illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez, a változásnak nincs költségvetési,
és határidőre gyakorolt hatása. Vállalkozó a műszaki megfelelőség, illetve egyenértékűség igazolása
érdekében szükséges dokumentumokat csatolta.
Tervező lenyilatkozta, hogy a javasolt műszaki megoldás az alátámasztó dokumentumok alapján
az eredetileg tervezetthez képest műszakilag és összteljesítményben jobb, így a kért változtatást a
Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolta.
Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában előadta, hogy a javasolt műszaki megoldás műszaki
tartalmában megalapozott, miután a változás sem a szerződés határidejére, sem a szerződés
összegére nincs kihatással, valamint a javasolt műszaki megoldás a tervezői nyilatkozat, valamint
az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezettel szemben műszakilag és
összteljesítményében jobb, így a változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja.
2.3. Vállalkozó a 2017.12.18. napján kelt 3. számú Változtatási javaslatban a változás indokaként
előadta, hogy a betervezett kerékpár tároló típus már nem elérhető kereskedelmi forgalomban,
ezért a MMCITÉ street furniture SL 505 kerékpár tároló típus kerülne helyette beépítésre, mely
igazodna a piactér hosszútávú felújításában szereplő kerékpártárolók típusához és hozzájárulna az

egységes kültéri bútorzat kialakításához. Vállalkozó a betervezett 3 db Acélszerkezetű előregyártott
kerékpár tároló (KPT 30 ABOD) kiváltására 15 db MMCITÉ street furniture SL 505 kerékpár tároló
elhelyezését javasolta. Rögzítésre került, hogy így a mennyiség változik, az eredetileg tervezett 3
db (27 db bicikli tárolására alkalmas) biciklitároló helyett 15 db (30 db bicikli tárolására alkalmas)
biciklitároló kerülne kihelyezésre.
A Változtatási javaslatban rögzítésre került, hogy a módosítások nem változtatják meg a szerződés
általános jellegét és illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez, a változásnak nincs költségvetési,
és határidőre gyakorolt hatása. Vállalkozó a műszaki megfelelőség, illetve egyenértékűség igazolása
érdekében szükséges dokumentumokat csatolta.
Tervező Vállalkozó javaslatára tett nyilatkozatában rögzítésre került, hogy a javasolt műszaki
megoldás az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezettel műszakilag egyenértékű,
így a kért változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolta.
Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában előadta, hogy a javasolt műszaki megoldás műszaki
tartalmában megalapozott, miután a változás sem a szerződés határidejére, sem a szerződés
összegére nincs kihatással, valamint a javasolt műszaki megoldás a tervezői nyilatkozat, valamint
az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezettel műszakilag egyenértékű, így a
változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja.
2.4. Vállalkozó a 2018.02.01 napján kelt 4. számú Változtatási javaslatban előadta, hogy a terveken,
a műszaki leírásban, valamint a tételes költségvetésben szereplő, Változtatási javaslatban felsorolt
lámpatestek problémamentes, folyamatos használatát garantálni nem tudják, ezért egyeztetve a
tervezővel és a gyártókkal a tőlük beszerzett írásos javaslatok alapján a Változtatási javaslatban
felsorolt típusú lámpatestek beépítését javasolják. Vállalkozó a változás indokaként előadta, hogy az
új lámpatestekre az eredetileg vállalt garanciális időszakon túl további 1 év garanciát vállal, így az
épület világítási rendszere üzemeltetési szempontból jobb lesz.
A Változtatási javaslatban rögzítésre került, hogy a módosítások nem változtatják meg a szerződés
általános jellegét és illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez, a változásnak nincs költségvetési,
és határidőre gyakorolt hatása. Vállalkozó a műszaki megfelelőség, illetve egyenértékűség igazolása
érdekében szükséges dokumentumokat csatolta.
Tervező Vállalkozó javaslatára tett nyilatkozatában rögzítésre került, hogy a javasolt műszaki
megoldás az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezettel műszakilag egyenértékű,
így a kért változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolta.
Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában előadta, hogy a javasolt műszaki megoldás műszaki
tartalmában megalapozott, miután a változás sem a szerződés határidejére, sem a szerződés
összegére nincs kihatással, valamint a javasolt műszaki megoldás a tervezői nyilatkozat, valamint
az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezettel műszakilag egyenértékű, így a
változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja.
2.5. 2017.05.05. napján a kivitelezés kapcsán eljáró lebonyolító szervezet Vállalkozó felé jelezte,
hogy a kivitelezés megindulása után a helyszíni egyeztetések alatt észrevételezett telken belüli külső
közműrendszer kiépítésével kapcsolatosan megállapításra került, hogy az ajánlattételi időszakban
a komplett tervdokumentáció nem tartalmazta a külső víz, csapadékvíz és szennyvízelvezetés
terveit és költségvetését. Az utólagosan elkészült terveken szereplő külső közműrendszer kiépítése
szükséges az épület rendeltetésszerű használatának biztosításához, és ezen műszaki probléma
kapcsán megoldási javaslatot kért. Vállalkozó a 2017.06.09. napján kelt 1. számú Vállalkozói
követelésben előadta, hogy a kiadott kiviteli tervdokumentáció és a hozzá tartozó költségvetés nem
tartalmazta a külső közműhálózat kiépítését saját telken belül - az épületből kijövő vezetékek és a
közterületen lévő közművezetékek között -, annak kiépítése nélkül az új rendelőépület nem lenne
képes működni.
A követelésben rögzítésre került, hogy a változásnak határidőre gyakorolt hatása nincsen, a
költségvetésre gyakorolt hatása nettó 7.442.580,-Ft.
Tervező nyilatkozatában rögzítésre került, hogy a javasolt műszaki megoldás az alátámasztó
dokumentumok alapján műszakilag megfelelő, így a kért követelést a Megrendelő részéről
jóváhagyásra javasolja.
Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában előadta, hogy a javasolt műszaki megoldás mind
műszaki tartalmában, mind összegszerűen megfelelően megalapozott, a változás a szerződés
határidejére nem, a szerződés összegére viszont kihatással van. A javasolt műszaki megoldás a
tervezői nyilatkozat, valamint az alátámasztó dokumentumok alapján műszakilag megfelelő, így a
Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja.
2.8. 2017.12.04. napján a kivitelezés kapcsán eljáró lebonyolító szervezet Vállalkozó felé jelezte,
hogy a kivitelezés megindulása után Megrendelő a rendelőépület telkén külön parkrendezési
terveket készíttetett, melynek költségeit Megrendelő külön forrásból külön vállalkozási szerződés

keretében biztosítja. A vállalkozási szerződés keretében megvalósítandó, az eredeti terveken
szereplő épület körüli - tervezett - járdáknak a külön vállalkozási szerződés keretében kivitelezésre
kerülő járdákhoz való hozzáigazítása és kiépítése szükséges a vonatkozó új tervek alapján. Az
eljáró lebonyolító szervezet ezen Megrendelői igény kapcsán megoldási javaslatot kért. Vállalkozó a
2017.12.05. napján kelt 2. számú Vállalkozói követelésben előadta, hogy az eredetileg kiadott kiviteli
tervdokumentáció és a hozzá tartózó költségvetés tartalmazza az épület körüli járdák nyomvonalát
és mennyiségét. A kivitelezés megindulását követően Megrendelő az eredeti pályázattal nem érintett
telekrészek parkrendezését (járdaépítés, növénytelepítés, utcai bútorok telepítése) elkészítette az
erre jogosult tervezővel. Az új terveken szereplő kialakítások (járdanyomvonal) nem kapcsolódnak
a jelenlegi terveken szereplő járdák nyomvonalához, ezért azokat szükséges módosítani
(hozzáigazítani) az új terveknek megfelelően, úgy, hogy az eredeti kiírásban szereplő 1058m2
térburkolat mennyisége és fajtája nem változik. Vállalkozó a változás indokaként előadta, hogy a
jelenlegi nyomvonal azért módosul, mivel az új terveken szereplő nyomvonal nem kapcsolódik össze
a meglévővel, így a teljes telek parkrendezése nem lenne egységes, összefüggő.
A Vállalkozói követelésben rögzítésre került, hogy a módosítások nem változtatják meg a szerződés
általános jellegét és illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez, a változásnak nincs költségvetési,
és határidőre gyakorolt hatása. Vállalkozó a műszaki megfelelőség, illetve egyenértékűség igazolása
érdekében szükséges dokumentumokat csatolta.
Tervező nyilatkozatában rögzítésre került, hogy a javasolt műszaki megoldás az alátámasztó
dokumentumok alapján műszakilag megfelelő, így a kért követelést a Megrendelő részéről
jóváhagyásra javasolja.
Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában előadta, hogy a javasolt műszaki megoldás műszaki
tartalmában megalapozott, miután a változás sem a szerződés határidejére, sem a szerződés
összegére nincs kihatással, valamint a javasolt műszaki megoldás a tervezői nyilatkozat, valamint az
alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezettel szemben összteljesítményében jobb,
így a kért változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja.
2.10. Megrendelő megállapítja, hogy Vállalkozó által az 1-4. számú Változtatási javaslatban
előadottak a valóságnak megfelelnek, Vállalkozó szerződésmódosítási igényei a Vállalkozó által
előadott indokok alapján megalapozottak, tény, hogy a szerződéskötést követően, egyik félnek sem
felróhatóan és előre nem láthatóan következtek be a szerződésmódosítást eredményező okok.
Megrendelő az 1. számú Vállalkozói követelés kapcsán megállapítja, hogy a külső közműhálózat
kiépítése nélkül az új rendelőépület nem lenne képes működni, a módosítás nem változtatja meg a
szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Megrendelő a 2. számú Vállalkozói követelés kapcsán megállapítja, hogy a jelenlegi nyomvonal
módosítása szükséges, mivel a külön közbeszerzési eljárás lebonyolítása keretében megkötni kívánt
vállalkozási szerződéshez kapcsolódó terveken szereplő nyomvonal nem kapcsolódik össze a
meglévővel, így a teljes telek parkrendezése a módosítás nélkül nem lenne egységes, összefüggő.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 199964771 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 207407351 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A vállalkozási szerződés módosítására a hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
141. § rendelkezéseinek figyelembe vételével került sor.
A vállalkozási szerződés fenti módosítással nem érintett pontjait a Felek változatlan formában és
tartalommal hatályban lévőnek tekintik.

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Vésztő Város Önkormányzata (4778/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vésztő Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK08425
Postai cím: Kossuth L. utca 62.
Város: Vésztő
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jámbor Anita
Telefon: 66/477-011 (114)
E-mail: leader@veszto.hu
Fax: +36 66477210
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vésztő: 1.rész: 1. csarnoképítés 100m2 felett; 2. rész: 2. csarnoképítés 100 m2 alatt
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
1. rész: 1. csarnoképítés 100m2 felett
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5530 Vésztő, Békési út 29-31. Hrsz.: 3596
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az üzemcsarnok 570,91 m2 hasznos alapterületű, acél oszlopokra támaszkodó,
rácsostartó vázszerkezetű épület lesz. Az épületben egy 413,86 m2 hasznos alapterületű üzemrész, illetve
az ezt kiszolgáló,
szociális blokk (öltöző, mosdó, zuhanyzó, étkező), iroda és gépészeti helyiség kap helyet. A szociális
blokkban került kialakításra
a nemenként i öltözők és a hozzájuk tartozó vizesblokk, melyek az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 30 nő és 40 férfi egy időben történő foglalkoztatását
teszik lehetővé, de
az építtető maximum 30 fő foglalkozatását tervezi az üzemcsarnokban.
Helyiségek felsorolása:

Helyiségszám Helyiségnév Padlóburkolat Terület (m2)
001 Közlekedő greslap 23,72
002 Iroda greslap 27,57
003 Étkező greslap 22,64
004 Gépészeti helyiség greslap 17,42
005 Előtér-mosdó greslap 2,88
006 WC greslap 1,17
007 Női öltöző greslap 17,42
008 Zuhanyzó greslap 10,09
009 WC greslap 1,17
010 Előtér-mosdó greslap 2,88
011 WC greslap 1,44
012 Zuhanyzó greslap 10,09
013 WC greslap 1,44
014 Férfi öltöző greslap 17,12
015 Üzemcsarnok beton 413,86
Összes hasznos alapterület: 570,91 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.1) Elnevezés:
2. rész: 2. csarnoképítés 100 m2 alatt
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45213200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5530 Vésztő, Békési út 29-31. Hrsz.: 3596
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Önkormányzat a közmunkaprogram keretében beszerzett és hasznosított eszközök
tárolását, illetve a dolgozók megfelelő
munkavégzéséhez szükséges alapvető infrastruktúra meglétét szeretné biztosítani a tároló és az
üzemcsarnok épületek
megépítésével.
Az építtető célja, hogy a tulajdonában lévő épületek energiaellátása részben megújuló energiával történjen,
ezért jelen
beruházás során a tetőszerkezetre napelemes rendszer kerül telepítésre, mely az elektromos energia nagy
részét biztosítaná.
Tároló épület funkcionális leírás:
Az épület 191,47 m2 hasznos alapterületű, egy légterű, acél oszlopokra támaszkodó acél rácsostartó
vázszerkezetű tároló épület.
Helyiségek felsorolása:
Helyiség Terület (m2)
Tároló 191,47
Összesen: 191,47
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/02/28 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
1019 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Elnevezés: 1. rész: 1. csarnoképítés 100m2 felett
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LAYER Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kandó K. u. 1
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5520
Ország: HU
E-mail: layer@layer.hu
Telefon: +36 66371008
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66371398
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 48534361
Pénznem: HUF
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész: 2. csarnoképítés 100 m2 alatt
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LAYER Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kandó K. u. 1
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5520
Ország: HU
E-mail: layer@layer.hu
Telefon: +36 66371008
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66371398
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 6444644
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45200000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213200-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5530 Vésztő, Békési út 29-31. Hrsz.: 3596
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Üzemcsarnok funkcionális leírás:
Az Önkormányzat a közmunkaprogram keretében beszerzett és hasznosított eszközök tárolását, illetve a
dolgozók megfelelő
munkavégzéséhez szükséges alapvető infrastruktúra meglétét szeretné biztosítani a tároló és az
üzemcsarnok épületek
megépítésével.
Az építtető célja, hogy a tulajdonában lévő épületek energiaellátása részben megújuló energiával történjen,
ezért jelen
beruházás során a tetőszerkezetre napelemes rendszer kerül telepítésre, mely az elektromos energia nagy
részét biztosítaná.
Tároló épület funkcionális leírás:
Az épület 191,47 m2 hasznos alapterületű, egy légterű, acél oszlopokra támaszkodó acél rácsostartó
vázszerkezetű tároló épület.
Helyiségek felsorolása:
Helyiség Terület (m2)
Tároló 191,47
Összesen: 191,47
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 6444644
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LAYER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kandó K. u. 1
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5520
Ország: HU
E-mail: layer@layer.hu
Telefon: +36 66371008
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66371398
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2018/02/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Az 1. rész és 2.rész vonatkozásában érintett szerződések esetében egyaránt:
az alapszerződés 4. pontjában meghatározott teljesítési határidő 2018.02.28. napjáról 2018.04.30.
napjára módosul a kiviteli
tervek módosítása miatt.
A vállalkozási szerződés nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és
e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
Közöttünk építési szerződés jött létre az Önök megrendelésében épülő, vésztői üzemcsarnok es
taroló épület építésé
vonatkozásában. Jelen levelünkkel a közöttünk érvényben lévő vállalkozási szerződések
módosítását kezdeményezzük az alábbi
indokok alapján.
A rendelkezésünkre bocsátott engedélyezési és tendertervben bemutatott szerkezet egy olyan
előregyártott szerkezet volt,
mely a létesítmény használatában és üzemeltetésében nem a optimálisabb megoldást jelentette.
Ezek alapján vállalkozásunk
javaslatot tett a rendszer kiviteli terv szintű áttervezésére, mely jelentette az acélvázas pillérek
előregyártott betonpillérekre
történő cseréjét, mely a használat során lényegesen megbízhatóbb, mechanikai sérüléseknek
ellenálló tűzvédelmi szempontból
előnyösebb, továbbá további felületkezelést sem igényel a későbbiekben. '
Erre alapozva a kiviteli tervek módosítása folyamatos tervszolgáltatás mellett immáron
rendelkezésre áll. A kivitelezés ezek
alapján történik, ugyanakkor megállapítható, hogy ez a kivitelezési időre olyan lényeges hatással
bírt, melynek okán a
szerződésben rögzített eredeti kivitelezési határidő nem tartható.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 6444644 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 6444644 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság tájékoztatója az eljárás eredményéről (2-es minta) (5552/2018)
2. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Módos István
Telefon: +3612390420
E-mail: beszerzes@nefpi.hu
Fax: +3612390420
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
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): európai uniós forrásfelhasználások projektfelügyelete
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:
"Keretmegállapodás az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság projektfelügyelete alá tartozó operatív programok keretében megvalósuló projektek
közbeszerzési, beszerzési eljárásai lebonyolítása és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok
ellátása tárgyában." alapján kötött szerződések.
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
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 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest, Magyarország, illetve az Ajánlatkérő, valamint a nyertes ajánlattevők székhelye.
NUTS-kód: HU11
II.1.3) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
"Keretmegállapodás az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság projektfelügyelete alá tartozó operatív programok keretében megvalósuló projektek
közbeszerzési, beszerzési eljárásai lebonyolítása és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok
ellátása tárgyában." alapján kötött szerződések.
II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79418000-7

További tárgyak:
79419000-4
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: 5610 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
III. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A keretmegállapodás megkötésére a következő eljárás alkalmazásával került sor
x Nyílt
Meghívásos
Hirdetménnyel induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
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. Ajánlati ár %-ban megadva (vetítési alap:
a lefolytatandó közbeszerzési és beszerzési
eljárások tárgyára elszámolható költségek
összértéke), ezen belül:

95

1.1. uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt.
Második Része szerinti közbeszerzési eljárás
(árubeszerzés,szolgáltatás)

20

1.2. uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második
Része szerinti közbeszerzési eljárás (építési
beruházás)

25

1.3. uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része 15
szerinti hirdetményes eljárás
1.4. keretmegállapodásos eljárás második
részének lefolytatása

15

1.5. uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik
Része szerinti hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljáráslefolytatása

10

1.6. uniós értékhatár alatti, Kbt. Harmadik Része 5
szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás
nélkülieljárás lefolytatása
1.7. beszerzési eljárás lefolytatása

5

2. Késedelmi kötbér mértéke: az egyedi
5
szerződés nettó értékének %-a/naptári nap (min.
1,25 %, max. 2 %)
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 igen
(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)
x Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített
hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 212 - 386038
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/10/31 (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 225 - 409631
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/11/20 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 242 - 439512
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/12/15 (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 Ajánlati/részvételi felhívás/eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési
rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22286 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/11/03 (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 23916 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/11/23 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 26396 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/12/16 (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási szerződés a(z) KEHOP-3.2.1. azonosító
számú „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös
tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre” tárgyban szükségessé váló az ajánlattételi felhívás
4. pontjában meghatározott közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására. (Borsodhull.)
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre
vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés 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: 2018/04/03 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
Postai cím: Maros u. 19- 21. VII. em.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1122
Ország: HU
Telefon: +36 16961627
E-mail: anpast@anpast.hu
Fax: +36 16961628
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 36546000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 429 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 429 /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 445 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)
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. közös
ajánlattevők (ELSŐ MAGYAR KÖZBESZERZÉSI Konzorcium) (név) 1061 Budapest, Andrássy út
17. 2. em. 10. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft., DEBKÖZ Közbeszerzés Kft. közös ajánlattevők (ANPASTDEBKÖZ Konzorcium) (név) 1122 Budapest, Maros u. 19- 21. VII. em. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
„Ész- Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (név) 1026 Budapest, Pasaréti u. 83. (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: Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.1.5-16-2017-00001
azonosító számú („Budapest ivóvízellátó hálózatának fejlesztése”) tárgyban szükségessé váló az
ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására. (fővárosi ivóvíz).
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre
vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés 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: 2018/04/03 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IMPERIAL TENDER Kft.
Postai cím: Bimbó u. 1-5., A. lház, 3/1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Telefon: +36 12053512
E-mail: dr.halasz.erik@imperialkft.hu
Fax: +36 12053513
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 17994737 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 430 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 430 /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 493 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)
„Ész- Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (név) 1026 Budapest, Pasaréti u. 83. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CEU Tender Kft., CEU Tender Consulting Kft. közös ajánlattevők (CEU Konzorcium). (név) 1148
Budapest, Nagy Lajos király útja 10. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
IMPERIAL TENDER Kft., NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, Juharos Ügyvédi Iroda közös ajánlattevők.
(név) 1022 Budapest, Bimbó u. 1- 5. A. lház 3/1. (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: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.4.0-17-2017-00001
azonosítójú „vagyonértékeléshez” kötődően a „Gördülő Fejlesztési Terv- nek megfelelő adattartalmú
koncepciók és megalapozó szakértői anyagok elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű
lebonyolítására. (Gördülő fejlesztési terv).
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre
vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés 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: 2018/04/03 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Andrássy út 17. 2. em. 10.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Telefon: +36 17961000
E-mail: tender@mkbt.eu
Fax: +36 17961001
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 30000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 433 Pénznem: HUF
Áfa nélkül

x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 433 /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 493 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)
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. közös
ajánlattevők (ELSŐ MAGYAR KÖZBESZERZÉSI Konzorcium) (név) 1061 Budapest, Andrássy út
17. 2. em. 10. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
IMPERIAL TENDER Kft., NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, Juharos Ügyvédi Iroda közös ajánlattevők
(név) 1022 Budapest, Bimbó u. 1- 5. A. lház 3/1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CEU Tender Kft., CEU Tender Consulting Kft. közös ajánlattevők (CEU Konzorcium). (név) 1148
Budapest, Nagy Lajos király útja 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.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Megbízási szerződés a(z) KEHOP-3.2.1. azonosító
számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék
Kezelési Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” tárgyban szükségessé váló az ajánlattételi felhívás 4.
pontjában meghatározott közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására. (MecsekDráva- hull.).
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre
vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés 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: 2018/04/03 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: „Ész- Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
Postai cím: Pasaréti u. 83.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 11666500 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 438 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 438 /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 436 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)
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. közös
ajánlattevők (ELSŐ MAGYAR KÖZBESZERZÉSI Konzorcium) (név) 1061 Budapest, Andrássy út
17. 2. em. 10. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
IMPERIAL TENDER Kft., NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, Juharos Ügyvédi Iroda közös ajánlattevők
(név) 1022 Budapest, Bimbó u. 1- 5. A. lház 3/1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
„Ész- Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (név) 1026 Budapest, Pasaréti u. 83. (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: Megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.2 azonosítójú
pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott településeket és távhőszolgáltatókat
érintő távhő beruházások megvalósítása (Pool1) tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására. (Pool1).
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre
vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés 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: 2018/04/03 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Andrássy út 17. 2. em. 10.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Telefon: +36 17961000
E-mail: tender@mkbt.eu
Fax: +36 17961001
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 92902768 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 439 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 439 /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 496 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)
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. közös
ajánlattevők (ELSŐ MAGYAR KÖZBESZERZÉSI Konzorcium) (név) 1061 Budapest, Andrássy út
17. 2. em. 10. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
IMPERIAL TENDER Kft., NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, Juharos Ügyvédi Iroda közös ajánlattevők
(név) 1022 Budapest, Bimbó u. 1- 5. A. lház 3/1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
„Ész- Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (név) 1026 Budapest, Pasaréti u. 83. (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: Megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.2 azonosítójú
pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott településeket és távhőszolgáltatókat
érintő távhő beruházások megvalósítása (Pool2) tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési- és
beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására. (Pool2).
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre
vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés 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: 2018/04/03 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IMPERIAL TENDER Kft.
Postai cím: Bimbó u. 1-5., A. lház, 3/1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Telefon: +36 12053512
E-mail: dr.halasz.erik@imperialkft.hu
Fax: +36 12053513
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 116128460 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 437 Pénznem: HUF
Áfa nélkül

x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 437 /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 476 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)
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. közös
ajánlattevők (ELSŐ MAGYAR KÖZBESZERZÉSI Konzorcium) (név) 1061 Budapest, Andrássy út
17. 2. em. 10. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
IMPERIAL TENDER Kft., NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, Juharos Ügyvédi Iroda közös ajánlattevők
(név) 1022 Budapest, Bimbó u. 1- 5. A. lház 3/1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
„Ész- Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (név) 1026 Budapest, Pasaréti u. 83. (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: Megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.1 és 5.3.2.
azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott településeket és
távhőszolgáltatókat érintő távhő beruházások megvalósítása (Pool3) tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására. (Pool3).
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre
vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés 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: 2018/04/03 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: „Ész- Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
Postai cím: Pasaréti u. 83.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 98274742 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 436 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 436 /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 439 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)
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. közös
ajánlattevők (ELSŐ MAGYAR KÖZBESZERZÉSI Konzorcium) (név) 1061 Budapest, Andrássy út
17. 2. em. 10. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
IMPERIAL TENDER Kft., NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, Juharos Ügyvédi Iroda közös ajánlattevők
(név) 1022 Budapest, Bimbó u. 1- 5. A. lház 3/1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
„Ész- Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (név) 1026 Budapest, Pasaréti u. 83. (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: Megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.1 és 5.3.2.
azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott településeket és
távhőszolgáltatókat érintő távhő beruházások megvalósítása (Pool4) tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására. (Pool4).
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre
vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés 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: 2018/04/03 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: „Ész- Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.

Postai cím: Pasaréti u. 83.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 55511919 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 436 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 436 /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 493 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)
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. közös
ajánlattevők (ELSŐ MAGYAR KÖZBESZERZÉSI Konzorcium) (név) 1061 Budapest, Andrássy út
17. 2. em. 10. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
IMPERIAL TENDER Kft., NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, Juharos Ügyvédi Iroda közös ajánlattevők
(név) 1022 Budapest, Bimbó u. 1- 5. A. lház 3/1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
„Ész- Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (név) 1026 Budapest, Pasaréti u. 83. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CEU Tender Kft., CEU Tender Consulting Kft. közös ajánlattevők (CEU Konzorcium). (név) 1148
Budapest, Nagy Lajos király útja 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.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.1 és 5.3.2.
azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott településeket és
távhőszolgáltatókat érintő távhő beruházások megvalósítása (Pool5) tárgyban szükségessé váló valamennyi
közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására. (Pool5).
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre
vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés 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: 2018/04/03 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IMPERIAL TENDER Kft.
Postai cím: Bimbó u. 1-5., A. lház, 3/1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Telefon: +36 12053512
E-mail: dr.halasz.erik@imperialkft.hu
Fax: +36 12053513
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 226355161 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke

Érték: 423 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 423 /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 493 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)
„Ész- Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (név) 1026 Budapest, Pasaréti u. 83. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
IMPERIAL TENDER Kft., NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, Juharos Ügyvédi Iroda közös ajánlattevők
(név) 1022 Budapest, Bimbó u. 1- 5. A. lház 3/1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CEU Tender Kft., CEU Tender Consulting Kft. közös ajánlattevők (CEU Konzorcium). (név) 1148
Budapest, Nagy Lajos király útja 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.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Megbízási szerződés a(z) KEHOP-3.1.2. azonosító
számú „A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés fejlesztése Szegeden” tárgyban szükségessé váló az
ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására. (Szeged- hull.).
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre
vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés 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: 2018/04/03 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CEU Tender Kft.
Postai cím: Nagy Lajos király útja 10.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
Telefon: +36 12021446
E-mail: info@ceutender.hu
Fax: +36 12240277
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 2815300 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 422 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 422 /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 436 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)
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft., DEBKÖZ Közbeszerzés Kft. közös ajánlattevők (ANPASTDEBKÖZ Konzorcium). (név) 1122 Budapest, Maros u. 19- 21. VII. em. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
IMPERIAL TENDER Kft., NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, Juharos Ügyvédi Iroda közös ajánlattevők
(név) 1022 Budapest, Bimbó u. 1- 5. A. lház 3/1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CEU Tender Kft., CEU Tender Consulting Kft. közös ajánlattevők (CEU Konzorcium). (név) 1148
Budapest, Nagy Lajos király útja 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.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: Megbízási szerződés a(z) KEHOP-3.2.1-15-2017-00028
azonosító számú „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szolnok város és térsége területén, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” tárgyban szükségessé váló
az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására (Szolnok- hull.)
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre
vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés 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: 2018/04/03 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: CEU Tender Kft.
Postai cím: Nagy Lajos király útja 10.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
Telefon: +36 12021446
E-mail: info@ceutender.hu
Fax: +36 12240277
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 10632000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 422 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 422 /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 448 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)
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft., DEBKÖZ Közbeszerzés Kft. közös ajánlattevők (ANPASTDEBKÖZ Konzorcium). (név) 1122 Budapest, Maros u. 19- 21. VII. em. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
IMPERIAL TENDER Kft., NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, Juharos Ügyvédi Iroda közös ajánlattevők
(név) 1022 Budapest, Bimbó u. 1- 5. A. lház 3/1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CEU Tender Kft., CEU Tender Consulting Kft. közös ajánlattevők (CEU Konzorcium). (név) 1148
Budapest, Nagy Lajos király útja 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.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 12 Rész száma: 12 Elnevezés: Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.1.1. és 2.2.2.
azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t,
projekteket és tevékenységeket érintően (a továbbiakban: vagyonértékelés III.) szükségessé váló
valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására (Vagyonértékelés III.)
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre
vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés 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: 2018/04/03 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
Postai cím: Maros u. 19- 21. VII. em.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1122
Ország: HU
Telefon: +36 16961627
E-mail: anpast@anpast.hu
Fax: +36 16961628
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 36141487 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 440 Pénznem: HUF
Áfa nélkül

x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 440 /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 493 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)
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. közös
ajánlattevők (ELSŐ MAGYAR KÖZBESZERZÉSI Konzorcium) (név) 1061 Budapest, Andrássy út
17. 2. em. 10. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft., DEBKÖZ Közbeszerzés Kft. közös ajánlattevők (ANPASTDEBKÖZ Konzorcium) (név) 1122 Budapest, Maros u. 19- 21. VII. em. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CEU Tender Kft., CEU Tender Consulting Kft. közös ajánlattevők (CEU Konzorcium). (név) 1148
Budapest, Nagy Lajos király útja 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.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: Megbízási szerződés a(z) KEHOP-3.2.1 azonosító
számú "A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Várpalota város területén, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" tárgyban szükségessé váló az ajánlattételi
felhívás 4. pontjában meghatározott közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására
(Várpalota- hull.)
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre
vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés 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: 2018/04/03 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IMPERIAL TENDER Kft.
Postai cím: Bimbó u. 1-5., A. lház, 3/1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Telefon: +36 12053512
E-mail: dr.halasz.erik@imperialkft.hu
Fax: +36 12053513
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 5441500 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 425 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 425 /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 448 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)
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft., DEBKÖZ Közbeszerzés Kft. közös ajánlattevők (ANPASTDEBKÖZ Konzorcium). (név) 1122 Budapest, Maros u. 19- 21. VII. em. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
IMPERIAL TENDER Kft., NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, Juharos Ügyvédi Iroda közös ajánlattevők
(név) 1022 Budapest, Bimbó u. 1- 5. A. lház 3/1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CEU Tender Kft., CEU Tender Consulting Kft. közös ajánlattevők (CEU Konzorcium). (név) 1148
Budapest, Nagy Lajos király útja 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:
A keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződések Európai Uniós Alapokból finanszírozott
programokkal kapcsolatos beszerzések, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság által felügyelt operatív programok keretében megvalósuló
beruházások közbeszerzéseire és beszerzéseire vonatkoznak.
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) 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.2.2) 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.2.3) Egyéb információk:
I. Jelen hirdetmény II.2.1) pontjához:
Az ajánlati árat %- ban kellett az ajánlattevőknek megadnia (vetítési alap: a lefolytatandó
közbeszerzési és beszerzési eljárások tárgyára elszámolható költségek összértéke). Erre
Figyelemmel a hirdetmény II.2.1) pontjában a nyertes ajánlattevők által megadott %- os értékek 100szorosának összeadott összege került megjelölésre.
II. Jelen hirdetmény IV.6) pontjához:
Jelen eljárás keretmegállapodás megkötésére irányult, melynek becsült értéke 5.000.000.000,Ft. A keretmegállapodásos eljárás második részében (verseny újranyitások) eljárásonként került
feltüntetésre a becsült érték.
A szerződés végleges összértékeként jelen hirdetmény II.2.1) pontjához írt további információra
tekintettel a nyertes ajánlattevő által megadott %- os értékek 100- szorosának összértéke került
megjelölésre.
III. Nyertes ajánlattevők (neve, címe, KKVT szerinti besorolása).
1. Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. közös
ajánlattevők (ELSŐ MAGYAR KÖZBESZERZÉSI Konzorcium) (mindkettő címe: 1061 Budapest,
Andrássy út 17. 2. em. 9-10.).
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.: mikro vállalkozás.
PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.: kis vállalkozás.
2. „Ész- Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti u. 83.): kis vállalkozás.
3. CEU Tender Kft., CEU Tender Consulting Kft. közös ajánlattevők (CEU Konzorcium).
CEU Tender Kft. (1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 10.): mikro vállalkozás.
CEU Tender Consulting Kft. (1118 Budapest, Muskotály u. 11.): mikro vállalkozás.
4. IMPERIAL TENDER Kft., NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, Juharos Ügyvédi Iroda közös
ajánlattevők.
IMPERIAL TENDER Kft. (1022 Budapest, Bimbó u. 1- 5. A. lház 3/1.): mikro vállalkozás.
NAGY és KISS Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Szabadság tér 7. (Bank Center Irodaház, Citi
Torony)): kis vállalkozás.
Juharos Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Vámház krt. 8. 1/4.): mikro vállalkozás.
5. ANPAST Europroject Szolgáltató Kft., DEBKÖZ Közbeszerzés Kft. közös ajánlattevők (ANPASTDEBKÖZ Konzorcium).
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. (1122 Budapest, Maros u. 19- 21. VII. em.): mikro vállalkozás.
DEBKÖZ Közbeszerzés Kft. (4032 Debrecen, Poroszlay u. 27.): mikro vállalkozás.
IV. Ajánlattevők neve, címe.
Megegyezik a III. pontban írtakkal.
V. Jelen tájékoztató keretmegállapodásos eljárás második részének eredményeit tartalmazza
a 2011. évi CVIII. tv. 30. § (3) bekezdése szerint. Keretmegállapodásos eljárás első részével
kapcsolatos eljárás eredményéről szóló tájékoztató száma és megjelenésének időpontja: 2016/S
056-094608, 2016. 03. 19.
VI. Jelen tájékoztató 4. rész IV.6) pontjához: Ajánlatkérő az ajánlati ár, mint ellenszolgáltatást
tartalmazó értékelési szemponton belül alszempontokat határozott meg. Ajánlatkérő az ajánlatok
ezen alszempontokra adott tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban megadott módszerrel
és ponthatárok között értékelte, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot
megszorozta a a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadta. Erre tekintettelfüggetlenül attól, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlatának ajánlati árra vonatkozó tartalmi
elemeinek jelen tájékoztató V.2.3) II. pontjában foglaltak szerint képezett értéke magasabb, mint a
legkedvezőtlenebb ajánlatot tevő ajánlattevő ugyanígy képezett értéke, vagy megegyezik azzal- az
összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlata került megjelölésre legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatként. Illetve az összességében legelőnytelenebb ajánlatot tevő
ajánlattevő ajánlata került megjelölésre a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatként.
V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2018/04/05 (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)------------------

Egri Járásbíróság, 4130/2018, Egri Járásbíróság 17.G.20.413/2017/26.számú ítélete
Fővárosi Bíróság ítélete
Szöveg: Egri Járásbíróság
17.G.20.413/2017/26.
Az Egri Járásbíróság a Dr. Csanádi Péter (1026 Budapest, Riadó utca 5) jogtanácsos által képviselt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riad utca 5.) felperesnek a Dr.
Pajtók Gábor Keve (3300 Eger. Telekessy út 1) ügyvéd ált képviselt Markhot Ferenc Oktató Kórház és
Rendelőintézet (3300 Eger Széchenyi utca 27-29.) I. rendű alperes valamint a Dr. Szenyán és Rozgonyi
Ügyvédi Iroda ügyintéző ügyvéd Dr. Szenyán István (1114 Budapest, Bartók Béla út 76. 1/2) ügyvéd által
képviselt Hartmann -Rico Hungária Kft. (2051 Biatorbágy Paul Hartmann utca 8) II. rendű alperes elleni
szerződés érvénytelenségének megállapítása és járulékai iránt indult perében meghozta az alábbi
ÍTÉLETET:
A bíróság megállapítja, hogy az I. II. rendű alperesek között 2015. március hó 5. napján és 2015. december
31. napja között létrejött szállítási szerződések érvénytelenek.
A bíróság az I. II. rendű alperesek között 2015. március 5. és 2015. december 31. napja között létrejött
szállítási szerződéseket a szerződések megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal érvényessé
nyilvánítja.
Kötelezi a bíróság I. rendű alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 110.000 (azaz
száztízezer) Ft bírságot.
A bíróság ezt meghaladóan a felperes keresetét elutasítja.
A bíróság kötelezi a II. rendű alperest, hogy a Magyar Államnak az adóhatóság külön felhívásában megjelölt
módon és számlára fizessen meg 1.132.900 (azaz egymillió-százharminckétezerkilencszáz) Ft perköltséget.
A bíróság egyetemlegesen kötelezi I. II. rendű alpereseket, hogy a felperesnek 15 napon belül fizessen meg
380.000 (azaz háromszáznyolvanezer) Ft perköltséget.
Az ítélet ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az Egri Törvényszékhez címzett, de az Egri
Járásbíróságon négy példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Ugyanezen idő alatt a fellebbezés
jogáról le is lehet mondani. Az elektronikus kapcsolattartást választó vagy erre köteles fél fellebbezését
kizárólag elektronikusan az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével terjesztheti elő.
A bíróság tájékoztatja a feleket, hogy ha a fellebbezés csak a perköltség viselésére vagy összegére
illetőleg a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik vagy a a
teljesítési határidővel kapcsolatos, illetve csak az ítélet indokolása ellen irányul, bármelyik fél kérheti, hogy a
fellebbezést a másodfokú bíróság tárgyaláson bírálja el, ugyanakkor a bíróság arról is tájékoztatja a feleket,
hogy a fellebbezési határidő lejárta előtt előterjesztett közös kérelemben kérhetik a fellebbezés tárgyaláson
kívüli elbírálását is.
INDOKOLÁS
Az I. II. rendű alperesek között 2014. március 4. napján határozott időtartamra kötszer szállítására szállítási
szerződés jött létre. A felek közötti szerződés 2015. március 4. napján lejárt. A szerződés hatályának lejárát
követően új szerződés megkötése nélkül került sor a kötszerek beszerzésére.
Az I. rendű alperes 2015. március 5. napjától kezdődően 2015. év december hó 31. napjáig összesen
18.882.373 Ft összegű kifizetést teljesített a II. rendű alperes részére egyedi megrendelések alapján.
Az alperesek a szerződéseket teljesítették. A szerződések megkötésére 2015. március hó 5. napjától
kezdődően közbeszerzési eljárás mellőzésével került sor 18.882.373 Ft értékében.
Az Állami Számvevőszék hivatalbóli kezdeményezése alapján indult jogorvoslati eljárásban a felperes
D.682/12/2016 számú határozatában megállapította, hogy az I. rendű alperes, mint beszerző megsértette
a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 119. § és 18.§ (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 5. §-át. A
felperes az I. rendű alperessel szemben 180.000 Ft pénzbírságot szabott ki. A felperes határozata jogerőre
emelkedett, az ellen az I. rendű alperes nem élt jogorvoslattal.
Az I. rendű alperes járó- és fekvőbeteg ellátással foglalkozó intézmény, míg II. rendű alperes gyógyászati
kötszereket forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság.
A bíróság a tényállást a becsatolt iratok és a felek nyilatkozata alapján állapította meg.
A felperes a kizárólagosan fenntartott kereseti kérelmében kérte a 2015. március 5 és 2015. december
31. napja közötti megrendelésekre vonatkozó szerződések érvénytelenségének megállapítását és az
alperesekkel szemben a beszerzési érték legfeljebb 15%-nak megfelelő összegű bírság megfizetésére
kötelezését, valamint az alperesek perköltségben történő marasztalását.
Az I. rendű alperes a felperesi kereset elutasítását és perköltségben történő marasztalását kérte. Arra
hivatkozott, hogy a szerződés teljesítéséhez kiemelkedően fontos közérdek fűződik, így a szerződés nem
semmis a Kbt. 127. § (1) bek. a) pontja alapján. Az érvényessé nyilvánításra vonatkozó kereseti kérelmet
értelmezhetetlennek tekintette, hiszen ha a szerződés nem érvényes nem szükséges az érvényessé
nyilvánítás sem. Kérte a bírság kiszabására vonatkozó kereseti kérelem elutasítását, mert a bírság

kiszabásának Kbt. 164. § (5) bekezdésében foglalt feltétele hiányzik, és a szerződés sem nyilvánítható
hatályossá.
A II. rendű alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását és a felperes perköltségben történő marasztalását
kérte. Hivatkozott arra, hogy a II. rendű alperes nem tartozik a Kbt. hatálya alá
így vele szemben szankció nem szabható ki. Hivatkozott arra, hogy a 2015. 03.05-2015.12.31. közötti
időben lebonyolított árubeszerzés mértéke nem haladta meg a 8.000.000 Ft -os értékhatárt, ezért nem volt
szükség közbeszerzési eljárás lefolytatására, a bírság kiszabásának nincs helye álláspontja szerint.
A felperes keresete részben alapos.
A bíróság a felek nyilatkozata alapján megállapította - amelyet a felek maguk sem vitattak,-hogy 2015.
március 5. napját megelőzően a felek között írásbeli szerződés jött létre, azonban 2015. március 5. napját
követően egyedi szóbeli megrendelések alapján szállítási szerződéseket kötöttek, amelyre figyelemmel a II.
rendű alperes az I. rendű alperes részére kötszereket szállított az I. rendű alperes intézményi feladatainak
ellátása érdekében.
A felperes a fenntartott másodlagos kereseti kérelmében kérte a szerződések érvénytelenségének
megállapítását és az érvénytelenség megállapítása után a szerződések érvényessé nyilvánítását és bírság
kiszabását az alperesekkel szemben.
A bíróság a szerződés érvénytelensége és érvényessé nyilvánítása kapcsán az alábbiakat állapította meg.
A Kbt. 127. § (1) bek. a) pontja alapján semmis az e törvény hatálya alá tartozó szerződés, ha a
közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kötötték meg.
A Kb. 127. § (3) bek. értelmében az (1) bekezdés szerint megkötött szerződés esetében az érvénytelenség
jogkövetkezményének alkalmazása során a bíróság a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő
hatállyal érvényessé nyilváníthatja, ha kiemelkedően fontos közérdek fűződik a szerződés teljesítéséhez.
A felperes módosított kereseti kérelmében a másodlagos vagylagos kereseti kérelmét tartotta fenn, amely
a szerződés érvénytelenségének megállapítására és bírság kiszabására irányult. A felek egyezően adták
elő, hogy a perbeli szerződések teljesítéséhez kiemelten fontos közérdek fűződik, amelyet a bíróság is
megállapított, így a bíróság álláspontja szerint kiemelkedően fontos közérdeknek minősül az I. rendű
alperesi intézményben folytatott folytatott orvosi ellátás, ennek a folyamatos és zavartalan biztosításához a
perbeli szerződések megkötése szükségszerű volt.
A bíróság az iratokból megállapította, azt is, különösen a D.682/12/2016 számú határozat alapján, hogy az
I. rendű alperes a közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőnek minősül és közbeszerzési körbe tartozó árut
szerzett be, így a közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségessége megállapítható. Ugyanezt támasztja
alá a 8.000.000 Ft-os értékhatárra figyelemmel az iratokhoz a II. rendű alperes által iratokhoz 13/A/1 illetőleg
A/3 alatt csatolt számlák, amely szerint a megrendelt kötszerek értéke 18.882.373 Ft volt.
A bíróság figyelemmel volt ebben körben arra is, hogy a D.682/12/2016 számú határozattal szemben a felek
nem terjesztettek elő keresetet annak bírósági felülvizsgálata iránt, így a fenti eljárásban az I. rendű alperes
a jogsértés tényét nem vitatta. A D.682/12/2016 számú határozat megállapította az értékegybefoglalás
szabályainak megsértését is ezért az egyedi megrendelések útján történt beszerzési érték utólagos
kifogásolásának nincs helye.
Fentiekre figyelemmel tehát a bíróság a szerződések értékét a felperes által megjelölt 18.882.373 Ft -ban
állapította meg, amelyre tekintettel közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező lett volna.
A bíróság a felperes bírság kiszabására vonatkozó kereseti kérelme vonatkozásában az alábbiakat
állapította meg.
A Kbt. 127. § (1) bek. a) pontja kimondja, hogy semmis e törvény hatálya alá tartozó szerződés ha
a) a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kötötték meg.
A bíróság megállapította, hogy figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottságának
D.682/12/2016 határozatára amely megállapította, hogy a 2015. március hó 5. napjától a szerződés
megkötésére közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével került sor, egyben megállapította a beszerzések
nettó értékét 18.882.373 Ft -ban, amely ellen az I. rendű alperes nem élt fellebbezéssel.
A bíróság álláspontja szerint az I. rendű alperesi intézményében kezelt betegek érdeke az, hogy megkapják
a megfelelő orvosi ellátást, amelyhez a II. rendű alperes biztosította a kötszert, olyan közérdeknek minősül,
amely kiemelkedően fontos közérdek, ezért a bíróság a szerződéseket érvényessé nyilvánította.
Fentiekre figyelemmel a bíróság tekintettel arra, hogy a szerződések a Kbt. szabályainak megsértésével
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kerültek megkötésre ezeket érvénytelenné nyilvánította, ugyanakkor
a bíróság a közérdekre hivatkozással azonban visszamenőleges hatállyal érvényessé nyilvánította ezen
szerződéseket.
A Kbt. 164. § (5) bek. értelmében ha a bíróság a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést a
127. § (3) bek. alapján érvényessé nyilvánítja bírságot köteles kiszabni, amelynek összege az eset összes
körülményeinek figyelembevételével legfeljebb a szerződés értékének 15%-a.

A bíróság álláspontja szerint a közbeszerzési eljárás mellőzésével kötött szerződés esetében is van
helye bírság kiszabásának, ugyanakkor a bíróság megállapította azt, hogy a bírságolásra kizárólag az
ajánlatkérővel szemben van helye, a szerződéses partnerével szemben nincs.
A bíróság álláspontja szerint tehát az I. rendű alperes vonatkozásában áll fenn a bírságolás lehetősége.
A bírság mértéknek megállapításánál a bíróság figyelemebe vette azon I. rendű alperesi előadást, hogy a
szerződések megkötésével egyidejűleg is azt megelőzően a kórházban pályázatok alapján indított jelentős
nagyságrendű projektek zajlottak, ez építkezéssel, átalakítással, folyamatos szervezési intézkedéssel és
hatalmas munkaigényekkel járt. Az egyidejűleg zajló és a kórház szinte egész területét érintő munkálatok
közepette kellett I. rendű alperesnek biztosítani a betegellátást a gyógyító munka folyamatosságát. A bíróság
ezen körülményeket vette figyelemebe a bírság mértékének megállapításánál és állapította meg annak
összegét.
A bíróság a felperes által csatolt és az iratoknál 13 sorszám alatt elfekvő forgalmi kimutatás alapján
megállapította, hogy a felperes a kereseti kérelmében érvényesített és meghatározott 18.882.373 Ft
összegű kifizetés illetőleg pertárgyérték helyes, mely összeg figyelembevételével került sor az I. rendű
alperest terhelő bírság kiszabására.
A perköltség vonatkozásában a bíróság a Kbt. 164. § (1) bek. értelmében megállapította, hogy az alperesek
okot adtak a perre tekintettel arra, hogy megsértették a közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályokat és
a Kbt. 164. § (1) bek. alapján a felperesnek az érvénytelenség megállapítása iránt jelen pert meg kellett
indítania.
Fentiekre figyelemmel a bíróság a Pp. 78. § (1) bek. alapján kötelezte I. II. rendű alpereseket a felperes
részére perköltség megfizetésére. A perrel felmerült 1.132.900 Ft feljegyezett illetéket I. II. rendű alperesek
pervesztességükre figyelemmel egyetemlegesen lennének kötelesek viselni, azonban tekintettel arra, hogy I.
rendű alperes személyes illetékmentes azt a II. rendű alperes köteles viselni Kmr.13.§ (2) bek. alapján.
A bíróság a felperes perköltségének mértékét a 32/2003. (VIII.22.) IM. rendelet 3. § (2) bek. b) pontjában
foglaltakra figyelemmel állapította meg, ugyanakkor a 3. § (6) bek. alapján mérsékelte azt. Tekintettel volt
a bíróság a munkadíj megállapításánál arra, hogy a felperes ugyan beadványokat szerkesztett azonban
egyetlen tárgyaláson sem jelent meg. A bíróság a felperesi képviselői által kifejtett munkával arányban állóan
állapította meg annak mértékét 380.000 Ft -ban.
Eger, 2018. január 9.
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